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Despre alegeri smart
septembrie - decembrie 2021

În numărul 2

Ne place să fim smart, să trăim smart, să facem
business smart, dar acest SMART LIVING nu ține

doar de un grad ridicat de asimilare a noilor
tehnologii.

 
El începe cu alegerile pe care le facem când

amenajăm casa, biroul și continuă cu cele legate de
cumpărături, de mijlocul de deplasare ori de

planificarea vacanțelor. 
 

Apropo de călătorii, cercetătorii spun că ideea unei
noi aventuri are beneficii majore asupra sănătății
mintale. Deci haideți să nu mai amânăm planurile
de concediu! Cu cât mai repede, cu atât mai bine,

căci ofertele early-booking aduc economii notabile.
Iar asta înseamnă smart pe plan financiar!

 
Și sfaturile de productivitate, organizare inteligentă
și design ne ușurează existența. O să vă convingeți

citind!
 

Iar articolele, analizele, studiile, comparațiile și
recomandările din acest număr SMART compun o

colecție de idei, servicii și produse inteligente,
eficiente, sănătoase și ingenioase.

 
Acum nu ne mai rămâne decât să vă urăm ”Lectură
plăcută!”. Sperăm să răsfoiți cu aceeași plăcere cu

care am scris noi acest număr OrDeli!
 

Enjoy!
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Smart organizing sau
organizarea
inteligentă, cu sens,
face ca timpul, spațiul și
resursele să lucreze în
favoarea noastră.
Câștigăm un pic din
toate atunci când găsim
rutina care
funcționează cel mai
bine pentru noi prin
buna coordonare și
armonizare a
obiectivelor
profesionale cu
planurile personale. 

D I A N A
M I H Ă I L Ă

MASTER PROFESSIONAL ORGANIZER

Diana

Organizarea smart se referă la soluții ingenioase ce te fac să zici ”WOW”
sau ”AHA” atunci când realizezi beneficiile aduse. Un banal exemplu este
legat de organizarea garderobei și de pregătirea ținutelor în acord cu
agenda săptămânii. Activitatea se traduce în timp scutit dimineața, când
adesea suntem pe fugă ori nu avem inspirație la capitolul combinații
vestimentare. Procedând astfel, păstrăm ordinea la haine pe termen lung,
căci nu vom mai răvăși toate sertarele după acel ceva care sperăm să ne
scoată ținuta din anonimat.

Dar mai multe idei smart vei descoperi în acest 
nou număr al OrDeLi. 

Lectură plăcută!



ORGANIZAREA
ȘI CURĂȚAREA
MAȘINII

Am să încep cu un sfat! Dacă
obișnuiești să mergi la cumpărături cu
mașina, pungile reutilizabile stau
întotdeauna în portbagaj ori în
compartimentele portierelor, nu în casă,
prin vreun dulap. Astfel nu te vei mai
trezi (la fel de des) că nu ai în ce să pui
proviziile și nici stocul de sacoșe nu va
mai scăpa de sub control. Deci, adio
pungă cu pungi!

Sunt o mulțime de lucruri ce ajung în
autoturism la fiecare drum pe care îl
facem: mâncare, cărți, jucării, haine,
căni termice, bidoane de apă... Așa că
un plan de atac sau, mai pacifist spus, o
rutină, ne va fi utilă pentru a păstra
ordinea la bord. Iată 14 idei.

soluții simple, ieftine 
și smart pentru

14

DIANA MIHĂILĂ
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Peste scaunele cu huse textile putem pulveriza produsul
pe care îl folosim la igienizarea și împrospătarea

canapelelor și fotoliilor din casă.

1. Într-o cutie ori într-o sacoșă punem toate obiectele ce trebuie
duse în casă. Vor fi mai ușor de triat fiind împreună.

2.
Dacă sunt lucruri care stau permanent în autoturism,
precum trusa de prim ajutor sau soluția de curățare a

parbrizului, le scoatem pe toate în afara ei. Le vom pune în
mașină după ce eliberăm și igienizăm fiecare zonă.

Curățenia o începem cu cel mai murdar loc, să nu ne
pierdem elanul pe parcurs. Sau pornim dinspre
portbagaj către bord, asigurându-ne în felul acesta că
nu rătăm nici un loc. 

Gunoaiele le strângem într-o pungă sau într-o
cutie, apoi le reciclăm selectiv.

3.
4.

Scoatem preșurile și le scuturăm / măturăm / aspirăm.
Le lăsăm în afara vehiculului până la 

finalul operațiunii.5.
6.Tapițeria din piele se poate șterge și cu șervețele

demachiante, în cazul în care nu mai avem unele
speciale pentru mașină. Trucul este util și pentru bord
și pentru portiere. 

7.
În cazul în care s-a golit pulverizatorul cu soluție pentru
geamuri, îl umplem cu alcool medicinal și ștergem
suprafața cu prosoape din hârtie. 8.



Pentru a strânge în ele monede, gumă de mestecat,
bomboane, chei și alte obiecte de mici dimensiuni, dar și
pentru a curăța mai ușor mizeria colectată, punem în
compartimentele de pahare forme din silicon pentru
brioșe. O idee delicios de ingenioasă! Mărunțișul merge
adunat și într-o cutie goală de gumă de mestecat.

9. Dacă în grilele de ventilație a rămas praf, îl înlăturăm cu o
pensulă nouă de vopsit ori cu una pentru fard de obraz.

Praful de la suprafață poate fi șters și cu cârpe din microfibră.

10.
Pentru murdăria rezistentă (pete, urme lipicioase etc.)
folosim periuțe de dinți cu peri moi, pe suprafețe
delicate precum comenzile volanului, display-ul,
geamurile sau ornamentele. Iar dacă trebuie frecată
mocheta pentru a înlătura, spre exemplu, o urmă de
gumă de mestecat, ne ajutăm de o perie cu peri mai
rigizi și mai scurți.

11. Locurile greu accesibile pot fi igienizate cu ajutorul
bețișoarelor de urechi. Sunt flexibile și lungi cât să scoată

resturi din cotloane. În plus, nu zgârie!

12.Rolele cu hârtie adezivă care ne scapă de scamele de
pe haine sunt practice și în mașină, pentru o curățare
în detaliu a scaunelor, a banchetelor și a mochetelor.

11. Adesea ștergătoarele adună praf ce murdărește parbrizul
și luneta, reducând vizibilitatea. Se curăță rapid cu spirt și

cu șervețele din hârtie ori cu o cârpă din microfibră.

13.
Dacă vrem să se vadă și la exterior că am făcut curat în

mașină, deși nu am spălat caroseria, ștergem jantele. Fie
cu un jet puternic de apă, fie cu câteva găleți 

și prosoape din hârtie.
 

14.





SIMPLY CLEVER-
TECHNOLOGIE
Skoda Enyaq iV,
mașina care
poate salva vieți!
Da, ai citit bine! Skoda Enyaq iV poate salva vieți! Aceasta este de departe
cea mai importantă funcție a unei mașini smart din zilele noastre.
Proiectată nu doar să îl ajute pe șofer, ci și pentru a-i proteja pe restul
participanților la trafic de ieșirea de pe carosabil a unui autoturism al cărui
control a fost pierdut, funcția Emergency Assist reduce riscul de accidente
în situația în care persoana care conduce are probleme medicale. În cazul
în care detectează că mâinile au fost luate de pe volan, sistemul emite un
semnal sonor de avertizare, iar dacă șoferul nu reacționează, frânează
până la oprire. Automobilul rămâne pe banda de rulare și activează
luminile de avarie pentru a semnaliza urgența. 

O altă funcție extrem de utilă este Adaptive Cruise Control ce reglează
distanța și procesează nu doar traficul din jur, ci și indicatoarele de
circulație ce sunt memorate în sistemul de navigație. Combinată cu
funcția de Trafic Sign Recongnition, ea furnizează informații ce ajută
conducătorul auto să păstreze viteza legală și să își adapteze stilul de șofat
la ruta aleasă.

Smart este și funcția Travel Assist, ce crește confortul în timpul călătoriei.
Când este activă, ea are capacitatea de a opri și de a o porni automat
mașina, de a menține automobilul pe banda de rulare și de a oferi date
despre situația traficului, alte elemente ce sporesc siguranța pe drumurile
publice. 

( P )

https://www.skoda.ro/enyaq-v/enyaq-v
https://www.skoda.ro/enyaq-v/enyaq-v
https://www.skoda.ro/enyaq-v/enyaq-v
https://www.skoda.ro/enyaq-v/enyaq-v
https://www.skoda.ro/enyaq-v/enyaq-v


Ecran digital
color de 5,3 inch

Compartiment
de depozitare și
încărcare a
telefonului

Prize și
conectare USB-C
pentru șofer și
pasageri

Haion electric ce
se deschide din
cheie sau direct
cu piciorul,
printr-o simplă
mișcare în
apropierea
senzorului de pe
bara de protecție
spate

Inteligență și siguranță  
încorporate

La volanul unui Enyaq suntem în siguranță și datorită
funcției Front Assist și a asistentului pentru manevre
de evitare. Prima frânează reducând riscul impactului
cu un alt automobil ori atunci când pe carosabil
apare un pieton sau un biciclist, iar al doilea ajută
șoferul să evite un obstacol. Asistentul pentru viraje
contribuie și el la diminuarea riscului de accident,
oprind mașina și emițând în situații periculoase o
avertizare sonoră.

Conducem mai ușor și mai în siguranță datorită Lane
Assist și Side Assist, două funcții ce alertează
conducătorul auto când dă semne că iese de pe
bandă fără a semnaliza și îl avertizează prin
intermediul LED-urilor din oglinzi dacă o altă mașină
se află în unghiul mort. 

În cazul în care Enyaq este implicat într-un accident
ce a determinat deschiderea airbag-urilor, se
activează funcția Multi Collision Brake, ce oprește
motorul pentru a împiedica deplasarea necontrolată.
Sistemul Proactive de protejare a ocupanților
tensionează centurile și închide aproape total
geamurile pentru a nu pătrunde obiecte străine la
interior. Rămâne însă o fantă ce lasă airbag-urile să se
deschidă într-o manieră eficientă. 

Merită menționat și asistentul la ieșire din automobil,
ce are grijă și de noi și de cei care trec pe stradă,
deoarece emite semnale vizuale și acustice în cazul
unui posibil impact la coborâre, după ce am parcat.



Design elegant și
impunător

SUV 100% electric

Autonomie de peste
500 km

Încărcare rapidă

Tracțiune spate sau
integrală

6 moduri de condus

3 variante de
baterie

Agilă și încăpătoare în același timp,
Skoda Enyaq iV este o mașină potrivită
pentru familii și, totodată, o excelentă
mașină de oraș. 

100% electric, SUV-ul poate avea bateria
de 55 kWh, 62 kWh sau 82kWh și este
echipat cu un sistem de încărcare CCS
(Combined Charging System) ce
permite până la o putere de 11 kW
încărcarea în curent alternativ sau în
curent continuu, până la 125 kW. 

Șoferul poate alege din mai multe
moduri de condus (Eco, Eco+, Confort,
Sport și Individual) pentru a modifica
reacția automobilului la acționarea
pedalei de accelerație, dar și cuplul,
viteza și puterea sistemului de
climatizare. Motorul electric montat pe
puntea spate poate fi suplimentat cu
încă unul pe puntea față, pentru
tracțiune integrală.

Skoda Enyaq iV oferă și multiple opțiuni
de depozitare, nu doar în portbagaj, ci și
în compartimentele integrate în
portiere, scaune, banchetă și bord.

https://www.skoda.ro/enyaq-v/enyaq-v


Compartiment de stocare
sub consola centrală

Buzunare pentru dispozitive
mobile

Sertar sub volan

Suporturi pentru sticle 

Măsuțe rabatabile

Suport pentru vestă
reflectorizantă

Sisteme de fixare în
portbagaj pentru
transportul în siguranță al
obiectelor fragile

Cârlige pentru genți și haine
în portbagaj și în habitaclu

Suport pentru umbrelă
integrat în portieră

Plasă de protecție deasupra
portbagajului

Depozitare
surprinzătoare!
Sau simply cleaver, cum spune sloganul.



OpticNet furnizează
soluții naționale și

internaționale de
transport de date, acces

internet, telefonie,
hosting, servicii cloud,
aplicații si colocare în

centrele de date proprii,
din București și Ploiești.

 
 support@opticnet.ro

 
Național: 0310.807.000
Ploiești: 0344.080.000

mailto:support@opticnet.ro
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Adevărul este că organizarea
bucătăriei dă bătăi de cap multora.
Avem de sortat și de depozitat
categorii diverse formate la rândul
lor din mai multe piese. Dar poate
cea mai mare provocare o
reprezintă alimentele perisabile și
consumarea lor la timp pentru a
reduce risipa. 

Organizarea ne ajută să trăim mai
sustenabil, în acord cu mediul, cu
natura. Și, pe cât de important este
să planificăm meniul săptămânii,
pe atât de practic este să stocăm
mâncarea corect, în funcție de
temperatură, de nivelul de
umiditate și de termenul de
valabilitate. Ce vom găti astăzi,
mâine sta la vedere, pe rândurile
din față, la o întindere de mână. În
spate și pe rafturile de sus ale
dulapurilor merg doar stocurile ce
se pot consuma în decurs de mai
multe săptămâni sau luni. 

DIANA  MIHĂILĂ



În bucătărie, ca oriunde în casă,
alcătuim categorii și le grupăm
logic. Spre exemplu, pastele
făinoase merg depozitate în
dulapul cu pâine și cu cereale,
pentru că se păstrează în
condiții similare, iar
condimentele stau mai bine pe
blatul de lucru, unde pregătim
mâncarea ori într-un sertar de
lângă și nu în apropierea
aragazului și a cuptorului, unde
se usucă mai rapid și își pierd
din savoare din cauza
temperaturilor ridicate. Iar când
asta se întâmplă, direcția este
numai una, la gunoi, unde este
de dorit să ajungă doar
ambalajele și resturile
menajere. Orice altceva
reprezintă bani aruncați ce i-am
fi folosit pentru hobby-uri sau 
i-am fi pus deoparte pentru un
citybreak.

Instrumentele gradate și cântarul
alimentar sunt practice nu doar
pentru a respecta rețetele, ci și
pentru a avea o dietă echilibrată. Iar
pentru a nu rămâne fără inspirație,
punem cărțile de bucate fie pe un
colț de pervaz, fie pe polițele
deschise. Să ne pice în mână ușor
mai ales atunci când stocurile casei
sunt incomplete și trebuie să
combinăm ce ne-a mai rămas prin
frigider și prin cămară. 

Dacă obișnuim să facem porții de
mâncare sau împărțim ingrediente
pe mai multe zile, folosim
castroane și caserole. Preferabil din
sticlă, pentru că vedem conținutul
și funcționează ca un reminder. 
Organizarea bucătăriei trebuie
corelată cu planul nostru de
reducere a risipei alimentare. În
cazul în care aprovizionarea este
făcută de mai multe persoane,
punem lista de cumpărături la
vedere, pe frigider ori pe ușa de la
intrare. Sau folosim o aplicație ce
permite utilizatorilor să marcheze
articolele achiziționate. În cazul în
care avem recipiente prin care nu
se vede conținutul, lipim etichete și
scriem data la care expiră
produsele din interior. În felul
aceasta ne asigurăm că vom
consuma totul în timpul
recomandat! Simplu și smart, așa-i?
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STIMULEAZĂ PROCESUL 
DE ÎNVĂȚARE PRIN DECOR,
LUMINĂ ȘI ORGANIZARE

DIANA  MIHĂILĂ

Amenajările interioare reușite includ un design bun,
funcționalitate sporită și lumină naturală o perioadă
cât mai lungă din zi. În camerele celor mici, soarele
este un bun prieten pentru sănătate, creativitate și
joc. Copii fugărind raze de soare sunt o desfătare
pentru sufletul oricărui părinte. 

În zona de studiu,
lumina îi ajută să se
concentreze mai bine
și, evident, să identifice
mai ușor materialele
necesare. Învăță mai
cu spor dacă biroul
este poziționat în
apropierea ferestrei, pe
care noi, adulții, o vom
deschide periodic
pentru a ventila
încăperea. Și oxigenul
favorizează și sporește
performanțele. 

Amenajarea
camerei unui
bebeluș sau a
unui preșcolar
include 3 zone
clare: una pentru
somn, una pentru
joacă și una
pentru haine.
Biroul și spațiul de
studiu apar în
decor când copilul
intră la clasa 0. 

Locul de joacă este
mai atractiv dacă este
scăldat de lumină
naturală. Iar dacă celor
mici le place, îl vor
folosi intens. Ce
înseamnă asta, pentru
noi, părinții? Mai
puține jucării
împrăștiate prin restul
casei. Sau, cel puțin,
asta sperăm!



Acolo unde ajunge soarele
montăm tablourile și
ceasurile, pentru a ne bucura
de primele și a ne folosi de
cele din urmă. 

Departe de geam însă vom
așeza patul, ca somnul să fie
lung și odihnitor, neîntrerupt
de primele raze ale dimineții.
Dar dacă planul camerei nu o
permite, un set de draperii
groase ne scapă și de această
grijă. 

Un perete aflat departe de
fereastră poate fi excelent și
pentru un mic cinema acasă. 

Locuința va arăta mai bine,
mai ordonată și mai curată
cu ajutorul mobilierului cu
spații de depozitare incluse.
Banchetele cu ladă sau
corpurile cu sertare fac
decorul elaborat și totodată
practic.   

În cazul în care te întrebi
dacă putem avea case
organizate în perioada în
care copiii sunt mici, am să îți
răspund că da! În această
etapă de dezvoltare a
familiei, categoriile trebuie să
fie puține și clare, iar
depozitarea accesibilă. Dacă
vedem, găsim repede și
ajungem la obiectele de care
avem nevoie, cresc șanse să
le ducem la loc. Așa trebuie
să gândim noi, părinții, așa
înțeleg ei, copiii, spațiul și
organizarea.



CAMERELE 
CELOR MICI NU
ARATĂ PRECUM
CÂMPURI DE
LUPTĂ CÂND 
SUNT ÎMPĂRȚITE
ÎN ZONE CU
FUNCȚIONALITĂȚI
CLARE. 

Ei trebuie să știe că locul de studiu este doar pentru
cărți, caiete și instrumente ajutătoare, nu și pentru
jucării și mâncare. Iar în colțul de relaxare nu lasă
haine și încălțări. 

Sortarea și depozitarea pe culori, în funcție de
mărime sau de categorie prinde repede la oamenii
mici. Sunt primele repere pe care și le iau! Îi ajută să
păstreze camera cât mai curată coșurile și cutiile, pe
care le recunosc ușor și în care pot umbla fără
ajutorul unui adult. 

Organizarea la vedere îi face pe copii mai
independenți și mai pregătiți să își asume
responsabilitatea spațiului și a lucrurilor deținute
încă din primii ani de viață. 
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CUM ÎȚI CREȘTI
PRODUCTIVITATEA 
CÂND LUCREZI 
DE ACASĂ
Să lucrezi de acasă poate fi de-a dreptul
senzațional, în primul rând pentru că ai
posibilitatea de a-ți face singur(ă)
programul, apoi pentru că îți poți
amenaja un spațiu care să te inspire și
care să te reprezinte. 

Performanțele ne sunt strâns legate de
aspectul locului în care muncim. Armonie
în jur, claritate în minte! Important este și
confortul. Un scaun ergonomic ce susține
bine spatele în orele în care stăm în fața
computerului și un birou ordonat, ne
ajută să rămânem concentrați pe
sarcinile de rezolvat.

ORGANIZARE  |  5

D I A N A  M I H Ă I L Ă



F o l o s e ș t e  9 0 %  d i n  s u p r a f a ț a  b i r o u l u i
p e n t r u  o b i e c t e  a s o c i a t e  a c t i v i t ă ț i i  

p e  c a r e  o  d e r u l e z i  ș i  1 0 %  p e n t r u  m i c i
c o l e c ț i i ,  f o t o g r a f i i ,  g u s t ă r i ,  p e  s c u r t

l u c r u r i  c e  t e  d e c o n e c t e a z ă  ș i  î ț i  r e d a u
e n e r g i a .

-

R E G U L A  9 0  -  1 0



TO DO LIST
4 PRINCIPII DE LA JULIE MORGENSTERN,

expert în productivitate

Folosește un singur sistem de
inventariere a sarcinilor zilnice, fie că
este o aplicație mobilă, un calendar
pe laptop ori PC sau o clasică
agendă cu file. Însemnarea în locuri
diferite ne face să pierdem șirul și să
nu ne putem organiza la capacitate
maximă. 

Pentru fiecare activitate asumată
trebuie să existe un moment de
debut.  Când mă ocup de acest
aspect? Odată ales momentul, îl
programez ca atare și am șanse mai
mari să fac ce mi-am propus.

Estimează timpul necesar
îndeplinirii fiecărei sarcini. De câte
minute/ore/zile am nevoie? Fii
realist(ă) când faci aceste calcule. În
baza timpului investit realizezi dacă
activitatea merită cu adevărat.

Ține lista sarcinilor zilnice aproape și
raportează-te constant la ea pe
parcursul programului pentru a sta
cât mai bine și mai mult în plan, dar
și pentru a putea reprioritiza în
funcție de schimbări de moment.
Marcăm cu asterisc sau încercuim
activitățile ce nu au avut o finalitate
clară în intervalul analizat.

La finalul săptămânii evaluăm dacă
ele puteau fi făcute mai bine și/sau
într-o manieră distinctă. În cadrul
aceleiași evaluări observăm și cum
ne-am petrecut timpul în raport cu
prioritățile. 

În cazul în care mare parte din
aspectele rezolvate sunt din
categoria celor prioritare înseamnă
că am reușit să gestionăm timpul
eficient.



Pentru a avea o imagine cât

mai clară asupra a ceea ce

facem la birou sau pentru

birou, în cazul în care lucrăm

de acasă, ținem evidența

modului în care folosim timpul

(time management). 

Alegem o săptămână cu volum

mediu de muncă și însemnăm

pe tronsoane orare ce am făcut

secvență cu secvență. La final,

comparăm jurnalul de

productivitate cu lista de

lucruri de făcut (To Do List),

pentru a vedea cât din ce ne-

am propus am și realizat, în cât

timp și cu ce resurse.

Exercițiul ne dă o perspectivă

mai amplă și totodată mai

clară asupra modului în care

ne comportăm ca profesioniști.

Jurnalul de
productivitate 



5 beneficii ale 
time managementului
1.      Productivitate și eficiență mai mare.

2.      Reputație profesională mai bună.

3.      Mai puțin stres.

4.      Oportunități sporite de avansare.

5.      Șanse mai mari de atingere a obiectivele personale și profesionale.



Cum se completează 
jurnalul de
productivitate

Notăm zi de zi, pe intervale orare, ce
avem de făcut. 
Alocăm segmente clare de timp
pentru fiecare sarcină în parte. 
Bifăm ce am reușit și însemnăm în ce
proporție. 
Ținem evidența lucrurilor
neterminate stabilind ce trebuie
realizat în perioada următoare pentru
îndeplinirea cu succes. Ele trebuie să
revină pe lista de activități din zilele
următoare pentru a nu fi uitate,
amânate sau a rămâne neterminate.  
Notăm în detaliu fiecare aspect legat
de sarcinile profesionale (activități
concrete, întâlniri, decizii luate etc.).
Suntem sinceri în legătură cu
reușitele și cu nereușitele zilei. Astfel
vom identifica zonele de îmbunătățit.    
Suntem atenți la modul în care
prioritizăm sarcinile: 

(1) urgent și important; 
(2) urgent, dar neimportant; 
(3) important, dar nu urgent; 
(4) neimportant și deloc urgent.



Concentrează-te
pe rezultate, 

nu pe a fi ocupat! 
A fi ocupat NU

este sinonim cu a
fi eficient!



Cloud
Hosting
flexibil, 
scalabil, 
securizat! 

sales@ducadu.com

031 080 7777 
330 808 1800 



5 RECOMANDĂRI
LEGALE PENTRU

ACHIZIȚIA

SMART 
A UNEI LOCUINȚE

D I A N A  M I H Ă I L Ă



Este foarte important să fie
înțelese riscurile achiziționării
unei locuințe în funcție de
momentul construcției,
respectiv dacă la data
semnării unei promisiuni de
vânzare imobilul este
construit sau urmează a fi
construit (se contractează de
pe planșetă / off-plan). 

În primul caz, apartamentul
este mai ieftin, deoarece
dezvoltatorul dorește să se
finanțeze fără dobândă
folosind avansurile percepute
de la promitenții cumpărători.

Reducerea de preț vine însă la
pachet cu riscul de insolvență
al dezvoltatorului, de
executare silită sau de
nefinalizare a proiectului din
alte motive.

Totodată, riscul pierderii
avansului este foarte ridicat.

1.
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2.

Trebuie verificat istoricul dreptului
de proprietate al apartamentului
(sau, în cazul contractării de pe
planșetă, istoricul dreptului de
proprietate asupra terenului pe care
se construiește). 

În mod normal, notarul public care
autentifică promisiunea de vânzare
sau contractul de vânzare face acest
exercițiu.

Există cazuri în care notarii se
rezumă doar la verificarea extrasului
de carte funciară, ceea ce este
insuficient deoarece acolo pot fi
observate doar unele litigii și
eventuale sarcini, nu și cauze de
evicțiune.



În cazul blocurilor din ansambluri mai mari, notarul
public trebuie să urmărească accesul la imobil, dacă
nu se face pe drum public, astfel cum rezultă din
actele de proprietate, pentru a stabili în ce măsură se
impune constituirea de către vânzător a unei servituți
de trecere asupra drumurilor de incintă.3.

4.

5.
Trebuie înțeleasă metoda de
măsurare și de stabilire a
prețului: preț pe mp construit, cu
sau fără terase, preț pe mp util
(cum rezultă din cadastru).

În cazul apartamentelor noi
sau care urmează a fi finalizate
trebuie stabilite de la început,
în mod transparent, obligațiile
dobânditorului de a plăti
direct anumite costuri de
întreținere dezvoltatorului,
până se constituie asociația de
proprietari. Dezvoltatorul va fi
interesat să obțină profit din
acest demers.



Sunt 
Diana Mihăilă

Primul Master Professional Organizer
din România. 

Am creat o metodă de organizare
dedicată părinților cu copii mici, dar și
un program de o lună de zile de
punere în ordine cu sens a lucrurilor
casei, ce a fost inclus de Parlamentul
European în rândul inițiativelor cu
impact pozitiv pe scară largă. 

Am fondat cea mai mare comunitate
de profil din România, recunoscută în
cadrul Facebook Women Community
Leadership Meeting, Varșovia și
premiată la Gala Digital Divas 2020, în
categoria Best Women Communities. 

Înainte am fost jurnalist de televiziune
și de business.

Scriu pe ideiorganizare.ro (abonează-te
la newsletter!) și dezvolt o platformă
integrată de servicii și produse pe
dianamihaila.ro. 

Conferința #MareaOrganizareLIVE,
prima și singura de acest gen din țara
noastră, a ajuns la a 4-a ediție. 

Mă găsești la adresa de email 
contact@dianamihaila.ro.

https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare
https://ideiorganizare.ro/
http://eepurl.com/g_n9x9
https://www.dianamihaila.ro/
https://fb.watch/5Mv-8dp3yW/


S M A R T  L I V I N G .
S M A R T  D E S I G N

DIANA MOLDOVEANU

Tot auzim în jurul nostru: case
smart, telefoane smart nu mai spun,
televizoare, dar și smart design. Ne
apropiem de un superlativ al
componentei smart în viața noastră,
mai ales în contextul adaptării
accelerate la noi realități ce a
caracterizat ultima perioadă. 

Un nou studiu realizat de Cinch
Home Services arată că majoritatea
oamenilor au îmbrățișat conceptul
de casă inteligentă și au un
sentiment pozitiv față de aceasta.
Mai exact, 77% dintre cei 1.013
oameni chestionați.  Deloc rău
având în vedere că se așteaptă ca,
până în 2025 tot ce ține de smart
home să crească cu până la 57%.

Sondajul a arătat că percepția este
în mare parte pozitivă în rândul
generațiilor mai tinere. Aproape 8
din 10 mileniali au spus acest lucru,
la fel ca 79,5% din generația Z și
75,4% din generația X.

Confortul și sentimentul de
securitate sunt printre principalii
factori care duc la adoptarea noilor
tehnologii și a conceptului smart
home. Cel mai puțin important
aspect - economisirea de energie.

Același studiu a relevat și o dorință
destul de puternică în rândul
respondenților de a achiziționa mai
multe dispozitive smart. 

Mai exact, 51,3% dintre cei
chestionați care dețineau aparate și
dispozitive inteligente au declarat
că sunt interesați să cumpere altele.
18,5% dintre cei care nu aveau un
dispozitiv sau un dispozitiv
inteligent au declarat că
intenționează să cumpere unul. 

Tendințele în smart living continuă
să evolueze, iar alături de smart
home, evoluează și concepte
conexe: design smart, mobilitate
smart, orașe smart. 

Diana



Femeile sunt mai dispuse
decât bărbații să adopte noi

tehnologii în designul și
amenajarea casei. Tinerii cu
vârste cuprinse între 18 și 24

de ani sunt cei care au
adoptat cel mai rapid aceste

tehnologii. 
(Science Daily) 



LOCUINȚĂ SMART ȘI 
DESIGN TIMELESS: 

CUM E POSIBIL ȘI CÂT COSTĂ

DIANA MOLDOVEANU
ÎN DIALOG CU ARH. ARMINA POPEANU, AARCHITECTS



Să definim mai întâi ce e un
design smart. Poate mulți se
gândesc la smart housing,
ceea ce nu e neapărat greșit,
dar design-ul smart al casei
tale e mult mai mult de atât.
În arhitectură și design
interior studenții învață încă
de la primele ateliere că un
spațiu trebuie să fie firmitas,
utilitas, venustas (3 atribute
stabilite încă din antichitate
de la Vitruviu, arhitect
roman) adică stabilitate,
utilitate, estetică. Discutăm
pe larg despre aceste
concepte și cum le punem în
practică cu arh. Armina
Popeanu, AArchitects. 

Dispozitivele hi-tech ne
ușurează viața – de la cele pe
care le poți folosi în rutina
zilnică, la automatizările care ne
ajută să controlăm dispozitivele
și să facem anumite lucruri de
la distanță, la cele pentru
prevenție – meteo sau pentru
copii. 

Dacă aveți un buget peste
medie pentru amenjarea casei
voastre, da, includeți-le
neapărat în proiect încă de la
fazele incipiente ale lui (în
proeictare, design și apoi în faza
de instalații), recomandă
arhitectul. 
 
Cum ne ajută un design smart
să trăim mai bine? Sau mai
armonios? Cum e mai corect? 

Un design smart ne crește
calitatea vieții, dar nu e un lucru
de care să ne dăm seama peste
noapte. În prima fază, simțim o
stare de bine atunci când
începem să locuim într-un
spațiul proaspăt amenajat, care
să răspundă nevoilor noastre.
Ulterior, în timp, de regulă ne
gândim de ce nu am intervenit
asupra spațiului mai devreme
sau nu am apelat la un
specialist și pentru proiectele
anterioare. Apoi armonia ne
învăluie și începem să ne
obișnuim cu ideea, ne dă un
sentiment de siguranță.
 
Dincolo de armonie, un design
smart este funcțional, estetic și
răspunde nevoilor noastre.

Traduse pe limba și în vremurile
noastre conceptele de mai sus
înseamnă ca fiecare colțișor al
casei să fie funcțional, estetic și
să răspundă nevoilor tale. De
regulă ca să ajungi la un
concept coerent pentru
întreaga amenajare și să ai un
proiect funcțional, e bine să
apelezi la un specialist, fie el
arhitect sau designer de interior
care să se gândească din start
la toate detaliile pe care tu, ca
beneficiar, poate nu le iei in
calcul pentru că ești deja prea
implicat, copleșit de amenajare
sau pur și simplu nu te pricepi.
Nu e o rușine să nu știi să le faci
pe toate.  



Funcționalitatea este mai mult
un lucru tehnic și se reflectă în
miile de detalii dintr-un proiect,
care ajung să facă diferența.

Circulațiile corecte (nu trebuie
să ocoleși o masă ca să ajungi
pe canapea), distanțele corecte
între obiectele din casă, piesele
de mobilier și diverse lucrui fixe
(de exemplu, ne simțim bine
dacă peretele de lângă vasul de
toaletă este amplasat la minim
30 de cm de vas, altfel ne
simțim super înghesuiți),
spațiile sunt iluminate corect
atât natural, cât și artidicial,
lucrurile în bucătărie sunt și ele 

amplasate corect (aici trebuie
să ne gândim efectiv cum
folosim spațiul de când venim
cu cumpărăturile acasă și până
am mâncat) și câte și mai câte
detalii care fac în final diferența.

Esteticul se reflectă în armonia
cromatică, de texturi, materiale,
de stiluri și modul în care
obiectele și mobilierul puse
împreună ne dau o stare de
bine sau din contră, ne agită.
Un exemplu arhi-cunoscut în
acest sens e utilizarea culorii
roșu – care pe lângă starea
nervozitate și agitație pe care
de regulă ne-o dă, te face într-o 



într-o bucătărie sau spațiu de
luat masa să mănânci mai mult.
Restaurantele folosesc trucul
acesta, dar pentru bucătăriile
noastre de acasă e bine să
folosim alte culori. 
 
Cât ar trebui să investim
pentru a avea o casă smart? În
medie.

Depinde de tare mulți factori.
De la starea spațiului (trebuie
renovat, doar utilat și mobilat,
modificat structural, e un spațiu
nou, vechi, etc), nivelul de
intervenție asupra finisajelor
din spațiu, la suprafața lui. Un
apartament cu 3 camere si 2
grupuri sanitare este de regulă
mai scump de amenajat, decât
unul cu 4 camere și un grup
sanitar. Depinde de la ce vrem
noi să obținem în final, uneori
chiar și stilul ales influențează
prețul – mobilier clasic e mult
mai scump decât cel industrial,
de exemplu.

 

Trebuie să ne gândim că pentru
o amenajare medie - și când zic
medie mă gândesc că nu vom
face excese de cost în proiect -

a unui apartament cu 3 camere
și 2 grupuri sanitare prețurile
pornesc de la 500E/mp.
 
Cât de des ar trebui să
schimbăm designul casei ca să
nu ne plictisim de ea?

Dacă proiectul a fost unul foarte
bun, eventual de la zero pentru
o casă sau un apartament unde
luăm în considerare și refacerea
circulațiilor – niciodată. O casă
bine gândită, cu arhitectură de
interior, circulații, tehnologie
up-to-date, iluminat, încâlzire și
amenajare interioară timeless
ar trebui putea să ne țină
muuulții ani. 

De regulă la astfel de amenajări
poate se mai fac diverse
interveții stilistice – noi piese de
mobilier, o reîmprospătare,
poate la 5-7 ani. Altfel, dacă
totul a fost bine gândit încă de
la început și construit pe
nevoiel noastre, ar trebui să ne
țină câteva zeci de ani.

În alte cazuri părinții aleg să
amenajeze când apar schimbări
majore. Dacă vorbim de o
amenajare în trenduri, ea are
nevoie de o schimbare imediat
ce un trend dispare și unul nou
apare.

Noi la AArchitects luăm în
calcul noile rezolvări ale
problemelor într-o amenajare,
dar nu sfătuim beneficiarii să
țină cont de trenduri.

de euro/mp este prețul
de la care gândești o

amenajare.

500



Funcționalitate versus design:
ce e mai important? Și, mai
ales, cum le împaci pe
amândouă?

Ambele vin la pachet cu un
proiect bun – atât
funcționalitatea, cât și
esteticul/design-ul. Și când zic
un proiect bun mă gândesc ca
un specialist – arhitect sau
designer de interior – să stea să
te asculte, să discute cu tine
despre ce ți-ar plăcea, ce nevoi
ai, care sunt obiceiurile tale și
ale familiei tale, cum folosești
spațiul, în ce camere petreci mai
mult timp și de ce. Este să
discuți și despre buget. În finala,
cesta să conceapă un proiect
care să răspundă nevoielor tale.

De multe ori aud nu am avut
buget pentru un
arhitect/designer. 

Un specialist bun cu care
rezonezi, care te ascultă și
înțelege te va face în final să
economisești bani, timp și mulți
nervi și îți va propune soluții
corecte, din punct de vedere
funcțional și estetic, împreună
cu variante potrivite bugetului
tău.

La noi la AArchitects ne dorim
ca toți cei ce ne trec pragul să o
facă cu inima și mintea
deschise. Ideal este să vină și cu
un buget definit, indiferent de
valoarea lui, pregătit pentru a
primi sugestii și deschis
soluțiilor creative.



O casă bine gândită, cu 
arhitectură de interior, circulații,
tehnologie up-to-date, iluminat,
încâlzire și amenajare interioară
timeless ar trebui să ne țină 
câteva zeci de ani. 

Armina Popeanu, AArchitects



GHID DE SHOPPING: 
8 ALEGERI SMART 
PENTRU CASA TA

DIANA MOLDOVEANU

Să trăiești smart înseamnă să faci
alegerile potrivite pentru stilul tău
de viață. Alegeri care, pe termen
mediu și lung, înseamnă un buget
mai fericit. Cum așa? În pagina
alăturată vei găsi produse care au
un raport excelent calitate-preț,
dar care te ajută și să să
economisești. De exemplu, prizele
și întrerupătoarele cu touch de la
Case-Smart.ro au panouri din
sticlă securizată, nu se zgârie, nu
se pătează. În plus, sistemul de
montare te va ajuta să scapi de
imaginea prizelor care cad din
perete după câteva luni - 1 an. 

În aceeași idee, un sistem
touchless la lavoarul de la baie
este binevenit în vremurile
acestea ciudate, când sănătatea e
în prim-plan. O baterie de calitate
bună, cum sunt cele pe care le
găsești la NeaKaisa.ro, înseamnă
economie la consumul de apă și
înlocuirea produsului mult mai
rar. Un parchet ales bine,
înseamnă economie la încălzirea
casei și o durată de viață mai
lungă a produsului. 
Și șirul alegerilor smart poate
continua. Fiecare va influența
startea ta de confort. 



P a r c h e t  l e m n  
m a s i v  f r a s i n  A l m a   
-  d e  l a  1 7 5  l e i

I n c u i e t o a r e  i n t e l i g e n t ă  

N u k i  S m a r t  L o c k  2 . 0  

C a s e - s m a r t . r o  -  1 5 3 0  l e i

S t a ț i e  d e  c ă l c a t  
P h i l i p s  P e r f e c t C a r e  

E l i t e  P l u s ,  

1 7 4 9 , 9 9  l e i

O g l i n d ă  d e  b a i e  
c u  l u p ă  ș i  L E D

 N e a K a i s a . r o  -  6 7 9  l e i

P r i z e  ș i  î n t r e r u p ă t o a r e  c u  t o u c h ,

p a n o u  s t i c l ă  t e r m o r e z i s t e n t ă  

C a s e - s m a r t . r o  -  d e  l a  3 7  l e i

B a t e r i e  s e n z o r ,  
t o u c h l e s s  K l u d i

N e a K a i s a . r o  -  1 2 9 9  l e i

C r e a t i s t a ,  a p a r a t  c a f e a ,  

N e s p r e s s o   -  2 2 0 9 , 1 5  l e i

A p a r a t  d e  g ă t i t  
M u l t i c o o k e r  P h i l i p s  
-  4 5 9 , 9 9  l e i



CUM SĂ-ȚI AMENAJEZI 
UN SPAȚIU DE LUCRU HYGGE,

ACASĂ SAU LA BIROU
DIANA MOLDOVEANU

Una dintre lecțiile pandemiei este legată de design, lucru care, desigur, mă
bucură nespus. Am învățat pe propria piele importanța ambientului

potrivit, la fel cum am experimentat efectele amenajărilor asupra
productivității, creativității, stării de spirit. În contextul actual, biroul devine
astfel un spațiu care primește mai multă atenție decât oricând, iar despre

cum putem să-l amenajăm eficient și hygge, în paginile ce urmează. 
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dintre cei ce lucrează
de acasă nu au un

spațiu de lucru
dedicat.

40% 

Ideal ar fi să ai un spațiu dedicat
lucrului. La biroul oficial, cu
siguranță acest lucru se întâmplă.
Acasă... ideal e să-l amenajezi. Și să
aibă și o ușă astfel încât să poți
intra în conferințe fără zgomote
de fundal. Trecând mai departe la
elementele pe care le considerăm
definitorii: lumina, postul de lucru,
ambientul general. Dar le vom lua
pe rând, alături de specialiștii de la
Workspace Studio, companie
specializată în amenajarea
birourilor și oferirea de soluții
ergonomice. 

Lumina naturală este esențială.
Amenajează spațiul de lucru în
apropierea unei ferestre. Ecranul
computerului ar trebui să fie mai
luminos decât soarele de afară.

Plasează plante în apropierea
biroului. Vederea lor îți induce o
stare de bine, iar oxigenul pe care
îl produc ajută la o mai bună
concentrare. În plus, acestea
purifică aerul în cel mai natural
mod posibil, iar udarea acestora te
provoacă să faci mișcare. 

Pentru a reduce zgomotele
ambientale, poți folosi textile,
plante, covoare și alte soluții
acustice care preiau sunetul și
asigură un mediu mai calm și mai
liniștit, propice pentru
concentrare și munca de creație,
spun specialiștii de la Workspace
Studio. 

dintre cei ce lucrează
de acasă nu au un

spațiu de lucru
dedicat.

40% 



Întregul ambient este important,
însă în centrul amenajării
spațiului de lucru stau biroul în
sine și scaunul. În ceea ce
privește bioul, ideal ar fi să optezi
pentru unul reglabil pe înălțime,
electric, pentru că acesta îți va
permite schimbarea poziției de
lucru astfel încât să nu simți că
obosești. Scaunul, ideal este
ergonomic, complet ajustabil. De
ce,? Pentru că astfel vei reuși să-
ți menți nu doar productivitatea,
ci și starea generală de sănătate. 

Scaunul pe care stai cât lucrezi
ar trebui să-ți ofere suport pe
întreaga zi, chiar dacă schimbi
diferite poziții de lucru. 
 Picioarele trebuie să atingă
podeaua, încât să poți să ții
tălpile lipite de aceasta. 
Unghiul genunchilor trebuie sa
fie deschis, mai mare de 90
grade.  

Scaunul trebuie să te mențină în
echilibru când te miști și să
asigure suport pentru coloană,
în special în zona sacrală. Pentru
a ajuta la menținerea unei
posturi sănătoase, cel mai
potrivit este un scaun de birou
cu sprijin lombar. Dacă folosiți
un scaun cu spate tare, alegeți
unul care să permită
genunchilor să rămână la nivelul
șoldurilor. 

Capul nu trebuie aplecat mai
mult de 15 grade, iar umerii nu
trebuie ridicați pentru a ajunge
la înălțimea biroului. Pentru a
nu-ți obosi ochii, folosește un
teanc de cărți sau un braț de
monitor, astfel încât monitorul
la care lucrezi să fie la nivelul
ochilor.

Dacă lucrați de pe canapea,
așezați o pernă sau un prosop ca
suport lombar, la baza coloanei
vertebrale. Nu uitați să vă
ridicați des pentru pauze sau vă
schimbați poziția de lucru la
fiecare 1-2 ore. Mai multe poziții
de lucru, chiar defectuoase, sunt
mai bune decât una singură la
fel de defectuoasă. 

Scaunul reprezintă cea mai
importantă piesă din
mobilierul de birou. Dacă
acesta are un design
ergonomic, dezvoltat astfel
încât să se adapteze
mișcărilor și fiecărei
conformații corporale,
atunci postul de lucru este
confortabil, indiferent de
design-ul ales. Iar din
această perspectivă,
brandul Herman Miller este
lider mondial, cu investiții
permanente în cercetare și
dezvoltare. 

HORAȚIU DIDEA, 
managing partner 
WORKSPACE STUDIO

http://www.workspaces.ro/ro/mobilier-de-birou-herman-miller


SMART TRAVEL

CUM SĂ-ȚI ÎNCARCI
BATERIILE RAPID 
FĂRĂ A PLECA 
PREA DEPARTE
NU AI NEVOIE DE MAGIE, 
CI DOAR DE O DESTINAȚIE

DIANA MOLDOVEANU



 The Marmorosch-Autograph
Collection

Ultimul an a schimbat perceția
asupra vacanțelor și 
călătoriilor în general. Mobilitatea
redusă a influențat opțiunile, prin
urmare 2021 a adus poate o mai
mare dorință de a călători decât
oricând. Deși dinamica zonelor cu
restricții este uriașă, avem
avantajul muncii remote ce
permite o flexibilitate pe care nici
nu ne-o puteam imagina în urmă
cu câțiva ani. Acest lucru vine la
pachet cu avantaje și dezavantaje.
Muncim de unde vrem, dar mai
mult, iar uneori productivitatea
scade pe fondul unui spațiu de
lucru ce se confundă cu locuința. O
varaintă de a vă reîncărca bateriile
este să faceți un city break din
când în când. Dacă aveți prea mult
de lucru, puteți încerca o escapadă
urbană, chiar în oraș. Sau foarte
aproape. Mai jos, 3 sugestii testate,
unde puteți îmbina cu succes
utilul și plăcutul. 

1.

Recent inaugurat într-o clădire
istorică, proiectul de conversie și
restaurare semnat de arhitecții de
la CUMULUS este despre a
deschide către oraș o clădire
abandonată, uitată. Există 45 de
tipologii diferite de camere de
hotel – de la noul corp de clădire cu
camere reinterpretate într-o notă
contemporană, la cele istorice.
Toate acestea recomandă hotelul
pentru un city break în centrul
Capitalei, în care te vei simți
răsfățat/ă și cu siguranță gata de
noi provocări.
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2. Moxy Bucharest Old Town

Reabilitând și transformând total
o clădire veche de 61 ani, Moxy
Bucharest Downtown surprinde
azi prin efervescență și culoare.
Conceptul de la care a pornit
CUMULUS a integrat elemente din
balada populară „Miorița”,
reinterpretata intr-un limbaj
actual de artistul Milos Jovanovici.
Elementele componente ale
designului, stilul industrial șic,
spiritul ludic exprimat prin piesele
de mobilier  contemporan-urbane
și suprapunerea de texturi, culori
și materiale fac din Moxy o
destinație perfectă pentru story-
telleri digitali. 

Este un hotel complet diferit de ce
ai mai încercat până acum. Barul
este și recepție, iar tipul din
spatele acesteia le știe pe toate:
de la cum să conectezi laptopul la
TV, la care e cea mai bună camera
pentru tine și cocktailul ce ți se
potrivește când vrei să te relaxezi. 
Astfel, te lovește de la prima
impresie diferența esențială între
Moxy și hotelurile cu care ne-am
obișnuit. Un concept de tip
boutique hotel pentru călătorul
noii generații, Moxy este un brand
proaspăt și inovator, care este axat
pe experiență. Pe a simți unde te
afli, a te integra în acel spațiu,
pentru că își propune să te
surprindă cu o experiență plină de
atenție la detalii și distracție. 
Găsești aici atât o masă de fusball,
cât și Cards against Humanity,
șah, cărți de colorat sau de citit.
De toate. 



3. The Pines Boutique Villa

The Pines se află în Brașov, la o
aruncătură de băț practic de București, și
arată ca o casă mai mare. De altfel,
proprietarii – Sandra și Răzvan – care
locuiesc în București acum, asta și-au
dorit: o casă de vacanță. 

Camerele de la The Pines sunt mari și
luminoase. Materialele naturale întâlnite
la tot pasul te fac să te simți atât de
confortabil încât uiți că ești doar în vizită.
Chiar te simți ca acasă! Exist un spațiu de
lucru dedicat, ce îndepinește cu succes
funcția de birou, dar poți lucra și din
living sau de pe terasă. Priveliștea este
superbă și te încarcă de energie. În plus,
Poiana este la o drumeție lejeră pe jos, iar
seara ți-o poți petrece în centrul istoric al
Brașovului, pe care cu siguranță îl vei
adora. 



Performanța crește
cu 80% atunci când
îți iei o vacanță la

timp.
 

Riscul de infarct crește
cu 30% în cazul celor

care nu pleacă în
vacanță 5 ani

consecutiv.
 

68% dintre cei care se
întorc dintr-o călătorie
spun că sunt mai bine

dispuși și optimiști.



9 LUCRURI 
SMART 

PE CARE 
LE POȚI FACE
AZI PENTRU
VIITOAREA 

TA
VACANȚĂ

 
DIANA MOLDOVEANU



folosește un hotspot
mobil sau activează un

abonament internațional
pentru a evita tarifele de

roaming. 

înscrie-te în
programele de

loialitate ale hotelurilor,
mereu au oferte pentru

clieții vechi.

salvează căutările
de zboruri pentru a

primi alerte de
evoluție a prețului.

04 0605

alege spații de cazare
conectate cu

transportul în comun.
Folosește aplicațiile de

ridesharing de la/la
aeroport.

travel light. Adică cu un
bagaj minimalist. Poți

investi în lucruri dedicate
precum prosoape,

încălțări, tricouri din
materiale tehnice etc.

păstrează documentele
importante (pașaport,
rezervări, bilete etc) pe
mail/telefon. Inclusiv

cele legate de vaccinare.

07 0908

stabilește cu cel puțin
6 luni în avans

următoarea destinație
de vacanță. 

înscrie-te în grupuri
dedicate, cu siguranță

cineva știe despre o
super-ofertă. 

caută perioadele de
la debutul/finalul

sezonului, care sunt
mai ieftine. 

01 0302



SMART BRANDING. 
CUM SĂ TE PREZINȚI 

PE SOCIAL MEDIA 
DIANA MOLDOVEANU

The Fab Squad este un studio de arhitectură de brand personal unde Ioana
Dodan, fondatoarea sa, care este la bază arhitect, construiește branduri

personale vizuale plecând de la cum a proiectat clădiri, în România și
Shanghai, unde a lucrat ani buni după absolvirea facultății. 

S M A R T  B U S I N E S S

https://www.thefabsquad.com/


BIO doar cu emoticoane și un
citat. Nimeni nu va descifra
mesajul, mai ales când vine
vorba de business. 
multe filtre, prelucrare excesivă,
fără o culoare-accent
să nu ai nicio misiune, niciun
plan 

      cum pare, iar oamenii, în     
      general, au un detector înăscut 
      pentru postările false

foto profil clară și reprezentativă
părerea ta chiar contează aici 
featured - articole cu sau despre
tine, este important să le dai
share
socializează: Linkedin este o
rețea de socializare
CONTENT creation - vizualurile
conțin fotografii și mesaj scris
vizibil integrat.

o fotografie de profil tăiată, de
grup, de petrecere
dai share fără sa emiți opinii
crezi ca LinkedIn este doar un
loc unde îți prezinți CV-ul
nu ești pe LinkedIn

LINKEDIN
DOs

DON’Ts

Ce ar fi Apple fără Steve Jobs sau
Playboy fără Hugh Hefner?
Brandurile de business beneficiază
dacă sunt susținute de elementul
uman, conectate cu motivația
fondatorilor, iar vizual brandul de
business trebuie să fie din aceeași
poveste cu brandul personal.

Businessul ei se bazează pe ideea
că, într-o piață suprasaturată și
copleșitoare în informații, pentru
un brand personal este esențială
prima impresie. Tocmai de aceea,
dacă ai un business, ești freelancer
sau vrei să te promovezi ca expert,
atunci știi că prima impresie asupra
businessului tău vine din social
media. Așa că am stat de vorbă cu
Ioana despre cum ar trebui să arate
feedul tău când te promovezi
smart.

O identitate este o poveste
vizuală. Este mai mult decât
un logo și culori. Trebuie să
aibă inimă, emoție și să
vorbească publicului tău.

IOANA DODAN
Brand Architect

fi autentic și vulnerabil
arată-ne viața ta din culise
BIO - cine ești? ce faci? unde te
găsim? + that Special Thing care
ne va face să dăm follow
folosește maximum două filtre
pe tot feed-ul și o paletă limitată
de culori
recomand organizarea vizuală
în main feed DOAR dacă este cu
adevărat importantă. 

nu fi ca toata lumea, nu copia
idei si fotografii, chiar dacă ți se
par interesante la alții 
nu arăta doar perfecțiune - nu
este chiar atât de atrăgătoare

INSTAGRAM
DOs

DON’Ts



Sunt 
Diana Moldoveanu
Sunt jurnalist, blogger de 6 ani, specialist în
design de interior și în stilul de viață hygge, cu
abilități de comunicare dublate de experiența
profesonală acumulată în cei aproape 20 de ani
de experiență. 

Pe DesignTherapy scriu despre felul în care
designul ne influențează viața, indiferent că
vorbim despre designul casei, al biroului, al
businessului. De asemenea, pe DesignTherapy
vei găsi idei pentru optimizarea spațiului de
locuit, de lucru sau al stilului de viață. 

Îmi poți scrie la diana@designtherapy.ro

https://designtherapy.ro/


Cloud
Hosting
flexibil, 
scalabil, 
securizat! 

sales@ducadu.com

031 080 7777 
330 808 1800 



OpticNet furnizează
soluții naționale și

internaționale de
transport de date, acces

internet, telefonie,
hosting, servicii cloud,
aplicații si colocare în

centrele de date proprii,
din București și Ploiești.

 
 support@opticnet.ro

 
Național: 0310.807.000
Ploiești: 0344.080.000

mailto:support@opticnet.ro


SMART Living este un trend actual, iar pentru
mulți reprezintă un deziderat pentru o viață mai
eficientă, mai economică, mai productivă, mai
confortabilă, mai sănătoasă și mai sustenabilă.
Aceasta este componenta vizibilă.

Ceea ce nu se vede, dar se simte: SMART Living
înseamnă și să faci alegeri deștepte, să te înconjori
de oameni optimiști și empatici, care au focus pe
construcție. Și mai înseamnă să oferi înainte să
primești. Schimbările mici, dar constante în această
direcție aduc rezultate remarcabile în viața noastră
pe termen mediu - lung. 

C L A U D I U  
C I O B A N U



SMART
SHOPPING: 

8 TIPS &
TRICKS

PENTRU 
A FI MEREU

PE PLUS
 C L A U D I U  C I O B A N U

( P )



Fă o listă de
cumpărături
... dar mai ales ține-te de ea!
Înainte de a pleca la
cumpărături, nu în mașină sau
chiar în magazin. Așa vei ști
exact ce îți lipsește și vei putea
să planifici nu doar
cumpărăturile, ci și ce vei face în
următoarele zile: dacă vei găti
sau nu, dacă vei avea invitați la
cină, dacă te vei apuca de
plantat o mini-grădină 
în balcon sau vei meșteri 
la un proiect DIY.

Planifică
mesele pe
următoarea
săptămână 
... sau măcar pentru 
următoarele trei zile. 
Inspiră-te de la 
bloggerii culinari pe 
care îi urmărești. Sau 
chiar din aplicațiile 
magazinelor de profil 
și ale supermarketurilor,

care îți oferă inspirație în acest
sens. Un astfel de exemplu vine
de la aplicația Lidl Plus, care te
invită virtual în Bucătăria Lidl,
unde găsești inspirație pentru
mesele zilnice. În meniul
aplicației, la rubrica Rețete,
primești sugestii de preparate de
pe platforma Bucătăria Lidl,
împreună cu lista necesară de
ingrediente. Astfel vei face
cumpărături mai organizat și vei
achiziționa ingredientele și
cantitățile potrivite. 

      Ia în calcul   
      ofertele 
      magazinelor
         Da, nu este nimic rău să   
         profiți de oferte și de 
         promoții. Acestea sunt o 
         gură de aer pentru buget, 
         mai ales când vorbim de 
         produse de care ai nevoie. 
         Ca să fii sigur/ă că nu le 
         ratezi poți face o trecere în 
         revistă a ofertelor înainte de 
         a-ți face lista de cumpărături      
         și așa cu siguranță vei ieși 
         pe plus. 

Felul în care facem shopping azi este cu mult diferit de
cumpărăturile de acum 5 ani. Sau 10. Digitalizarea
accelerată își spune cuvântul, iar smart shopping devine
sinonim cu cumpărături eficiente și cu un buget optimizat.
Așadar, a face cumpărături istețe presupune planificare,
cunoașterea în detaliu a produselor, dar și ceva răbdare,
pentru că trebuie să îți creezi câteva obiceiuri bune și
sănătoase până să vezi roadele. Iată mai jos câteva tips &
tricks pentru a te bucura de beneficiile smart shopping-ului,
dar și instrumente potrivite pentru a aplica aceste idei. 



De exemplu, în aplicația Lidl Plus
vei găsi oferte exclusive, care te
pot inspira pentru meniul pe
care ți-ai propus să îl pregătești,
făcând în același timp și o
economie. Trebuie doar să
accesezi meniul Oferte și vei
vedea toate reducerile de care te
bucuri dacă folosești aplicația. 

Mai mult, dacă verifici și meniul
Cupoane vei găsi noi promoții,
cu valabilitate limitată sau
prețuri speciale, aplicate pe
cantitatea de produse
achiziționate. Tot ce trebuie să
faci pentru a beneficia de aceste
avantaje este să scanezi cardul
virtual Lidl Plus la casa de marcat
înainte de plata cumpărăturilor,
iar în cazul cupoanelor, să te
asiguri și că le-ai activat înainte 
de a plăti. Și, pentru că 
totul se întâmplă pe 
telefonul mobil, nu trebuie 
să-ți faci griji că poate ai 
uitat cardul acasă. Este 
mereu la tine, în aplicația 
mobilă.

Fii atent 
la raportul 
calitate - preț
Caută produsele care îți 
oferă beneficiile pe care 
ți le dorești, cu un preț 
onest. Spre exemplu, la Lidl, 
 găsești o ofertă variată  de
produse marcă proprie, 
de la produse  alimentare la
haine, ustensile pentru gătit 
sau alte lucruri folositoare 
pentru casă, ce promit cel mai
bun raport  calitate-preț.

Bonusuri și puțin
răsfăț 

Da, bugetul și alegerile
responsabile sunt treabă serioasă,
dar nimeni nu spune că nu ai voie
să te și distrezi la cumpărături. 
 Adaugă pe listă un produs care îți
aduce bucurie. Poate un buchet de
flori sau un desert mai special.
Important este să se încadreze într-
un buget prestabilit. Iar pentru
acest lucru te poți inspira din
broșurile disponibile în aplicația Lidl
Plus, care cuprind ofertele
săptămânale din magazinele Lidl
România. 

Nu merge la
cumpărături când 
ți-e foame

             Sună banal, dar atunci când          
             ți-e foame tinzi să cumperi 
             mai multe produse, pe care
             nu reușești să le consumi, iar  
             în final ajung să fie aruncate. 
             Risipa alimentară nu este 
             deloc smart! 

         Plata cu cardul 

              Nu putem discuta despre 
              smart shopping fără a vorbi  
              și despre partea tehnică. 
              Plata cu cardul sau cu
telefonul câștigă teren și este mai
facilă, mai ales în  contextul actual,
când ar trebui să evităm contactul
cu prea multe suprafețe. Un sfat:
asigură-te că ai  securizat plățile
înainte de a începe să folosești
această metodă la cumpărături.



Păstrează evidența
cumpărăturilor 

Ai făcut o listă, acum este
momentul să vedem cum ai
respectat-o. Te-ai încadrat în
buget? 

Aplicația Lidl Plus îți dă
posibilitatea de a urmări istoricul
cumpărăturilor prin funcția
dedicată, care oferă acces la
bonurile de cumpărături în
format digital. 

Mai mult, vei vedea și ce oferte și
cupoane ai folosit, astfel că, pe
lângă o evidență a cheltuielilor,
vei avea și o evidență a
economiilor realizate într-o
anumită perioadă, prin folosirea
aplicației. 

Un comportament
smart la cumpărături
nu este dificil de
adoptat, așa că te
invităm și pe tine să
profiți de beneficiile
ce vin la pachet: un
buget optimizat și
achiziții istețe și
eficiente. 
PS: Dacă ți-am deschis apetitul
pentru smart shopping, poți face
primul pas descărcând aplicația
Lidl Plus din Google Play,
AppStore sau Huawei AppGallery.
Aplicația Lidl Plus poate fi
utilizată în toate magazinele Lidl
din România. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lidl.eci.lidlplus
https://apps.apple.com/pl/app/lidl-plus/id1238611143
https://appgallery.huawei.com/#/Featured




CLAUDIU CIOBANU

  BIO: 
SCUMP SAU NECESAR?

(P )



Peste jumătate dintre
români integrează în
alimentația lor produse bio,
arăta un studiu recent, iar
printre principalele motive
se afla dorința părinților de
a le oferi copiilor un stil de
viață sănătos. De altfel,
acesta a fost și motivul
pentru care Daniela
Salomie, la rândul ei
părinte, a fondat Managis
Bio, în urmă cu aproape 10
ani. Antreprenoarea din
Cluj-Napoca a dezvoltat un
portofoliu de peste 1400
produse, toate având la
bază același obiectiv:
oferirea de alternative
sănătoase la produse și mai
ales dulciuri ultra
procesate. 

Managis Bio a început ca un
start-up în anul 2012, după o
idee venită în timpul unui curs
cu Doug Richard de la School
for Start Up, un bine cunoscut
mentor din SUA. Pe o piață încă
fragilă și plină de preconcepții,
Daniela Salomie a început să
introducă încet-încet produse
sănătoase, gustoase, cu o
etichetă curată. 

De altfel, conceptul Managis
Bio are un mesaj simplu, dar
eficient, având viziunea de a
inspira familiile și copiii să se
reconecteze cu natura.



Când vine vorba despre
alimentație, ne dorim să le
oferim celor dragi mâncăruri
sănătoase. Produsele bio sunt
mai hrănitoare decât produsele
convenționale datorită
conţinutului bogat în vitamine,
minerale şi antioxidanți.
Calitatea lor este garantată
deoarece sunt mult mai atent
verificate pe tot parcursul
procesului de producție. Ceea
ce îmi doresc să transmit şi să
se simtă este că mitul potrivit
căruia “bio = scump” este legat
doar de percepția costului,
pentru că beneficiile sunt
uriașe, a explicat pentru OrDeLi
Daniela Salomie.

Astăzi, Managis Bio este unul
dintre jucătorii importanți din
piața produselor ecologice din
România, crescând de la an la
an portofoliul de produse, cu
alimente pentru adulţi şi
copii, alimente dietetice bio
fără aditivi şi produse bio fără
gluten. 

Produsele Managis Bio, al
carui portofoliu de branduri
includ brandurile Mogli ,
Turtle , Eisblumerl , Nutrisslim ,
Nature's Finest , Malie ,
Naturata și Managis Bio , sunt
disponibile în retelele de
magazine Mega Image, cora,
dm (drogerie markt), în
magazinele specializate Bebe
Tei, Yuga, Naturalia, în
magazine online precum
eMAG și în propriul magazin
online www.managisbio.ro .

https://managisbio.ro/


Beneficiile
alimentației
ecologice

Nutrienți de calitate 

Studiile confirmă că produsele ce
au la bază ingrediente ecologice
au un aport mai mare de nutrienți
de calitate , cu cât sunt mai puțin
procesate . 

O analiză publicată în 2016 în
British Journal of Nutrition a
constatat că lactatele și carnea
organică conțin cu aproximativ
50% mai mulți acizi grași omega-3 . 

Un studiu din 2001 publicat în
Jurnalul de Medicină Alternativă și
Complementară a comparat
conținutul de nutrienți din cinci
legume organice obișnuite față de
cele cultivate „convențional”. 

În morcovii organici , spanacul ,
salata verde , cartof și varză s-au
găsit cantități semnificativ mai
mari de vitamina C , fier , magneziu
și fosfor și mai puțini nitrați decât
în legumele crescute convențional .

Ingrediente curate, 
fără chimicale

Etichetele produselor bio sunt
curate . Adică nu conțin
ingrediente pe care nu le

cunoști sau nu le poți pronunța .

De altfel ,  calitatea unui produs
se poate remarca și din numărul
redus de ingrediente .

În plus ,  eliminarea pesticidelor ,
erbicidelor şi hormonilor de
creştere din procesul de
producţie al alimentelor bio ,

organice reprezintă o garanție
că produsele sunt curate .  

Nu sunt permise coloranți ,
arome sau conservanți artificiali
în alimentele ecologice .   

Reducerea impactului
negativ asupra mediului 

Producţia alimentelor bio
implicã şi un proces tehnologic
mai simplu , care are un impact
minim asupra mediului
înconjurător . 

Impact asupra 
sănătății 

Consumul de produse organice
poate reduce riscul de cancer .
Un nou studiu publicat în JAMA
Internal Medicine a constatat 
că persoanele care au consumat
alimente organice
 au fost mai puțin predispuse 

să dezvolte limfomul non-

Hodgkin și cancerul de sân
postmenopauză , comparativ 

cu cei care au consumat 
rareori sau niciodată alimente
organice .



Nature’s Finest 
sirop de agave eco 
- 43.16 lei 

Mogli biscuiti eco 
cu cocos Ursulet 
- 13.89 lei

1.

TOP 10

Mogli baton eco cu cocos 
– 5.44 lei

2.

Mogli piure
eco de afine, 
 zmeură,
banană și măr 
– 8.52 lei

3.

Turtle cereale eco 
superfood, cu goji si chia, 
fara gluten -  26.38 lei

4.

Turtle 
multicereale 
eco fara gluten, 
inele colorate 
– 21.34 lei 

5.

Turtle crema eco de
arahide cu ciocolata  
– 21.58 lei

6.

Turtle eco granola
cu nuci si ciocolata 

– 26.38 lei

7.

Mogli eco pachet 
biscuiti și piure
 - 19.62 lei

8.
Turtle cereale intergrale 

eco cu fibre 
- 26.38 lei

9.

10.

cele mai  căutate produse MANAGISBIO.ro

https://managisbio.ro/batoane/182-baton-bio-de-kokos-riegel-25-g.html
https://managisbio.ro/gustari-bio/189-biscuiti-ursulet-125-g.html
https://managisbio.ro/alimente-fara-gluten/615-cereale-bio-turtle-superfood-fara-gluten.html
https://managisbio.ro/alimente-pentru-gatit/1292-sirop-de-agave-bio-370-g-nutrisslim.html
https://managisbio.ro/cereale-mic-dejun/1523-inele-colorate-multicereale-eco-fara-gluten-300-g.html
https://managisbio.ro/alimente-pentru-gatit/1327-granola-cu-nuci-i-ciocolata-turtle-350g.html
https://managisbio.ro/alimente-bio-pentru-copii-/1552-piure-eco-mere-banane-afine-zmeura-120-g.html
https://managisbio.ro/alimente-bio-pentru-copii-/1518-pachet-biscuiti-eco-cu-unt-125-gr-piure-mere-banane-capsuni-2x100-gr.html
https://managisbio.ro/alimente-pentru-gatit/618-cereale-bio-turtle-fibre.html
https://managisbio.ro/unt-creme-i-budinci/1507-crema-eco-de-arahide-cu-ciocolata-200-g.html
https://managisbio.ro/


SMART LIVING: 
CUM CONTRIBUIE
TEHNOLOGIA LA

STAREA TA DE
WELLBEING
D I A N A  M O L D O V E A N U

GADGET

De la începerea pandemiei, procentul celor care
sunt afectați de stres a crescut până la 50%. Și

resimțim puternic efectele sale: schimbări în rutina
de somn, în dietă, în starea de sănătate fizică și

mentală generală. Consecința: am învățat să
forțăm limitele mai mult ca niciodată. A fi puternic

astăzi înseamnă mai mult decât intensitatea
antrenamentelor de la sală sau cât de repede

putem alerga. Este, de asemenea, ceea ce mintea
și corpul pot gestiona într-un mod echilibrat. Ce
accesorii smart te pot ajuta în această călătorie?

Azi îți prezentăm două dintre ele.



Ești pregătit pentru
efort?

Fitbit Charge 5 dispune de o
funcție nouă - Daily Readiness - 
 oferită în cadrul serviciului Fitbit
Premium, care îți oferă o informație
esențială: dacă fizic corpul tău este
pregătit pentru un antrenament
intens sau dacă ar trebui să acorzi
prioritate recuperării. 

Sănătatea inimii devine, de
asemenea, o prioritate. Fibrilația
atrială (FibA) este cea mai frecventă
afecțiune a ritmului cardiac din
lume și, de la lansarea aplicației
ECG pe smartwatch-urile Fitbit
Sense, utilizatorii au efectuat mai
mult de patru milioane de evaluări.
Aplicația ECG va fi disponibilă în
curând și pe Charge 5. De
asemenea, Charge 5 monitorizează
ritmul cardiac 24/7 și oferă
notificări atunci când vă aflați peste
sau sub limitele normale
înregistrate de regulă pentru
corpul tău.

Fitbit Luxe, accesoriu
smart într-o bijuterie

Un tracker minimalist și ușor
identifică rapid modificări ale stării
de sănătate a organismului,
precum creșterea nivelului de stres,
oboseală accentuată sau alți
indicatori ce pot semnala o
afecțiune. 

Pentru că vine la pachet cu un
abonament Fitbit Premium pentru
6 luni, vei avea acces la o analiză
amănunțită a informațiilor
colectate, de la nivelul de stres,
ceea ce te ajută să înțelegi  cum
mișcarea fizică influențează
sănătatea organismului, sau cum
lipsa orelor necesare de somn
afectează capacitatea de a face față
grijilor. Tot aici întră și analiza
răspunsului sistemului nervos,
pentru a identifica reacții de tipul
“Luptă sau Fugi” în baza datelor
ritmului cardiac. Ai acces și la o
suită de sesiuni de mindfulness și
antrenamente, toate menite să
reducă nivelul de stres .  

http://blog.google/products/fitbit/daily-readiness-score


Iluminat inteligent. Televizoare smart.
Telefoane smart. Plite smart.
Frigidere care nu doar te ajută să
economisești consum de energie, ci
te anunță și când este cazul să faci
cumpărături. Cuptoare care se
programează, stații de călcat care
recunosc tipul materialului și
reglează automat temperatura.
Încuietori ce pot fi controlate printr-o
aplicație, astfel încât grija cheii uitate
dispare. 

Acestea sunt doar câteva dintre
evoluțiile ce marchează traiul smart.
Tehnologia este din ce în ce mai
prezentă în viața noastră, iar acest
lucru are un impact considerabil
asupra noastră. Studii internaționale
arată că oamenii nici măcar nu mai
consideră tehnologia scumpă și sunt
dispuși să economisească pentru a o
integra în viața lor. Ce cred românii? 

67% DINTRE
ROMÂNI 
VOR SĂ
TRĂIASCĂ
SMART. 
ȘI ÎNCEP CU
BUCĂTĂRIA
CLAUDIU CIOBANU



67% dintre românii care declară că
intenționează să achiziționeze
dispozitive de tipul Smart Home ar
alege să le integreze în bucătărie
(54%), dormitor (25%) și living (18%),
arată studiul derulat de Reveal
Marketing Research pentru
OrDeLi. 

Cei mai mulți dintre respondenți
sunt dispuși să investească în
dispozitive smart și își doresc în
special electrocasnice smart –
cuptor, mașină de spălat, etc. (53%),
electronice smart – prize smart,
întrerupătoare smart, tv smart, etc.
(50%) și sisteme smart – sisteme de
supraveghere, automatizări smart,
etc.  (43%). Un trend interesant: 38%
dintre respondenți declară că ar
investi în automatizarea unei uși –
ușa să poată fi controlată cu
ajutorul unei aplicații. 

Siguranța și confortul
influențează decizia de
cumpărare

De asemenea, studiul Reveal
Marketing Research mai arată că,
în noua eră digitală, deciziile de
cumpărare nu mai sunt influențate
de criterii precum vârstă, venit,
educație sau regiune geografică.
Importante sunt acum siguranța și
confortul (53%), iar eficiența
energetică se află pe locul doi ca
importanță, fiind menționată de
către 4 din 10 respondenți. 
Toate acestea se traduc printr-o
creștere a interesului față de
produsele și serviciile digitale pe
care, conform studiului realizat de
Reveal Marketing Research, 21%
dintre români și le doresc deja
(57%).  

Folosirea dispozitivelor
smart este cheia unui
trai smart 

Potrivit studiului, cei care declară că
iși doresc să integreze dispozitive
smart in propria locuință cred că
folosirea unor astfel de dispozitive
contribuie la un trai mai confortabil
(56%). 

De asemenea, un trai smart mai
înseamnă optimizarea spațiului de
acasă și eliminarea surplusului
(47%) precum și planificarea
consumului și reducerea risipei
alimentare (46%). 

4 din 10 locuințe din
România au deja
integrate soluții smart 

Circa 42% dintre locuințele din
România au deja integrate
dispozitive inteligente, potrivit
studiului Reveal Marketing
Research realizat pentru OrDeLi.
Conform datelor, sufrageria este
primul loc în care respondenții
declară că au integrat deja
dispozitive smart (52%). Topul este
completat de bucătărie (25%) și
dormitor (28%). 

Reveal Marketing Research 
este o companie de cercetare de
piață full-service, specializată în
marketing research, studii
sociologice, customer insight,
business strategy, market
development. Cu o expertiză în
peste 20 de industrii,  soluțiile
calitative și cantitative ajută de 13
ani companii din România și
Europa.

https://reveal.ro/


Alina & Claudiu 
Ciobanu
Suntem antreprenori media cu o
experiență de peste 15 ani, parteneri
în viață și în companie, publisheri și
organizatori de evenimente B2B.

Cooordonăm publicațiile B2B 
retail-FMCG.ro, BricoRetail.ro,
ElectroRetail.ro, platforma de
întâlniri de business B2B Meetings și
proiectul online #masinadefamilie.

Publicație B2B dedicată retail-ului
alimentar, industriei FMCG, sectorului
eCommerce, zonei de Food Service și

serviciilor conexe. 
 

retail-FMCG.ro este cea mai citită
publicație B2B în mediul online din

România de pe această nișă.

Publicație B2B dedicată sectoarelor DIY, 
Home Improvement & Gardening

Publicație B2B dedicată
sectoarelor IT&C, multimedia și

eCommerce 

B2B Meetings eate o platformă
de business care conectează

companiile de retail cu
potențialii furnizori de servicii

pentru retail

#masinadefamilie 
 

Feedback-uri autentice, de
părinți, după test drive-uri cu

diferite modele de mașini ce se
pretează unor deplasări cu

familia

Ne poți scrie la 
revista@retail-fmcg.ro

https://www.retail-fmcg.ro/
https://www.bricoretail.ro/
https://www.electroretail.ro/
https://www.retail-fmcg.ro/
https://www.bricoretail.ro/
https://www.electroretail.ro/
https://www.retail-fmcg.ro/
https://b2bmeetings.retail-fmcg.ro/
mailto:revista@retail-fmcg.ro
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