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În numărul 3

Despre tendințe
și... dorințe
decembrie 2021 - martie 2022
Un nou an, prin natura sa, vine cu optimism și cu
promisiunea unui nou început, cu multe rezoluții și
dorințe pe care le vrem îndeplinite cât mai repede.
Însă, dacă am învățat ceva în ultimii doi ani, acest
lucru este că... tendințele și dorințele nu prea
contează. Hmmm, nu e un început prea bun când
întreg numărul 3 este despre asta, nu?
Dar este adevărul. Tendințele și dorințele sunt mai
puțin relevante atunci când planeta pare că stă pe
loc. Când preocupările se schimbă spre nevoi
imediate, spre necesități. Și pe măsură ce o lume
obosită continuă să-și imagineze și să ghicească, mai
degrabă, cum ar putea arăta viitorul, după acești doi
ani grei, de tumult colectiv, se pare că ne agățăm de
familiaritate mai mult ca niciodată.
Tendințele ce conturează anul ce vine sunt
reinterpretări ale celor din ultimii doi ani, dar cu un
plus de autenticitate și de notă personală. Da, rămân
în tendințe tonurile naturale, cu mult verde și maro.
Da, avem și un Very Peri ca și culoare a lui 2022,
desemnată de Institutul Pantone, un lila cu un fond
subtil de albastru ce imprimă optimism (Doamne, ce
nevoie avem de el!). Da, rămân în tendințe și
interpretările minimalismului și maximalismului cele două extreme ce au dominat dialogul despre
design în ultimii ani.
Dar despre toate acestea vorbim
în paginile ce urmează!

Enjoy!
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Nu ai nevoie de magie, ci doar
de un complice potrivit pentru a
trăi experiențe de neuitat. Și nu,
nu e nevoie nici măcar de a
bugeta plecări peste mări și țări.
Uneori, cea mai frumoasă
experiență o poți trăi mai
aproape decât crezi.

Ce așteptări au cumpărătorii
legate de experiența de
shopping?
Cum va arăta magazinul
viitorului? Cine sunt
trendsetterii și de ce
qCommerce, e noul gold rush
din retail.

Organizarea este un
proces de învățare, de
adaptare, de
remodelare. Este
precum noi și viața
însăși, în continuă
transformare. Iar
transformarea devine
sinonimă cu
dezvoltarea, cu
evoluția atunci când
planificăm cu răbdare
și cu atenție etapele
prin care trecem. Nu
este un proces la
virgulă, dar cu
certitudine este unul
care ne sprijină mai
ales atunci când pare că
nimic nu se aliniază ori
când Universul a decis
să își facă alte planuri
cu noi.

Credit foto: Fab Squad Studio by Ioana Dodan

DIANA
MIHĂILĂ
MASTER PROFESSIONAL ORGANIZER

Organizarea este
palpabilă, este
naturală, este la
îndemâna oricui. Este
precum o plastilină pe
care o modelăm după
bunul plac și după
propriile nevoi. Mai
ales la început de an
când ne punem în minte
și în suflet ce dorim să
realizăm în
următoarele 12 luni.

VISEAZĂ!
ȘI APOI TRANSFORMĂ
TOTUL ÎN REALITATE!

Să începem noul an dăruind
și punând binele în mișcare!
SCHIMBAREA ȚINE DE FIECARE DINTRE NOI!
Hai să nu mai așteptăm și să facem! Hai să nu mai
considerăm că merităm să primim fără a ști să dăruim! Hai
să avem încredere în lume, în oameni și în viață pentru a
obține ce este mai bun de la fiecare!
Să începem prin a asculta și a spune o vorbă bună. Să
continuăm prin a fi empatici și prezenți atunci când ne
oferim ajutorul. Să întrebăm pentru a primi răspunsuri. Să
vorbim pentru a fi auziți.
Nu costă nimic să faci bine! De cele mai multe ori! Putem
susține cauze caritabile și sociale oferind din timpul nostru,
din experiența noastră, din aptitudinele noastre.

Organizarea este un manifest
pentru caritate și sustenabilitate!
Donează ceea ce pentru tine reprezintă surplus, dar care se
află în stare bună și este funcțional. Eliberează-ți casa și
spațiul de obiecte pe care nu le mai folosești și sunt șanse
uriașe ca nu doar tu să duci o viață mai bună!
Asociația sufletului meu este Taxiul cu Bomboane.
Misiunea sa este să ajute copii din spitale de pediatrie și
din medii defavorizate. O poți susține prin donații în
conturile din pagina alăturată sau printr-un simplu SMS la
8864, cu textul CARAVANĂ (*4 euro cost lunar).

Bd. Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 2, et. 3,
sect. 3, București, 030827
CIF 36389716, Seria A, Nr. DE 1025877
asociatiataxiulcubomboane@gmail.com
0755.044.247

TaxiulCuBomboane.ro
Conturi donații directe - CEC Bank, Sucursala Traian
IBAN RON: RO75CECEB30930RON4291146
IBAN EUR: RO75CECEB309C1EUR4291300
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Pentru că un număr despre
"Tendințe și Dorințe" nu era
complet fără un sondaj
realizat la nivel național cu
ajutorul comunității online,
am întrebat câteva sute de
români ce cred ei că va
aduce 2022 pe plan
personal, rezidențial și
profesional. Adică pe toate
acele paliere pe care le
găsim și în organizare!

ORDELI EXCLUSIVE

Iată răspunsurile lor transformate
în procente:

Din punct de vedere locativ,
61,7% dintre românii care
au răspuns la întrebările din
sondajul OrDeLi evaluează
schimbarea locuinței în anul
2022. 15,8% spun cu
fermitate că vor face acest
pas și că își doresc case mai
mari sau cel puțin egale cu
cele în care trăiesc în
prezent.
Mai bine de jumătate dintre
repondenți au afirmat că, de la
declanșarea pandemiei, și-au
amenajat un birou acasă, în vreme
ce o pătrime își îndeplinește
sarcinile profesionale oriunde este
un loc adecvat pentru asta în casă.
Procentele reflectă faptul că mai
mult de ¾ se așteaptă să continue
să lucreze de la domiciliu ori în
regim mixt și pe parcursul lui 2022.
Îmbucurător este că pentru mai bine
de un sfert dintre participanții la
sondaj, munca de acasă este
normală și ușoară. Sunt însă destui
care resimt acest aspect ca pe unul
solicitant și contraproductiv.
La aproape doi ani de la declanșarea
pandemiei, în mintea celor mai
mulți, locuința ideală include o zonă
de home office, are curte, are terasă,
este aproape de natură, dar și de
oraș și depășește 100 mp.

Chiar dacă procentele sunt
apropiate, în 2022, 36,7% dintre cei
care ne-au răspuns la întrebări se
așteaptă ca situația economică să
fie mai rea, 34,2% să rămână la fel și
29,2% să devină mai bună.
2022 se arată a fi un an bun și
pentru un upgrade al design-ului
casei, dar și pentru renovare. Cele
mai multe bugete sunt cuprinse
între 1.000 și 3.000 de euro (25,4%) și
de maxim 1.000 euro, pentru 21,3%.
Sunt persoane care au declarat că
sunt dispuse să aloce chiar și peste
10.000 de euro (8,8%) pentru
îmbunătățiri casnice.

Românii își doresc să
înlocuiască perdelele și
draperiile, dulapurile cu
haine, canapelele,
birourile și bucătăriile.
Încăperile ce vor trece
înainte de toate prin
procese de transformare
sunt livingul, dormitorul,
baia și bucătăria. Planuri
sunt și pentru balcoane și
pentru camerele copiilor.
La capitolul cumpărături, 54,6%
dintre participanții la sondaj sunt de
părere că se vor aproviziona în
regim mixt – și din magazine și
online, dar mai ales online. 36,7% vor
continua să meargă în magazine,
dar vom plasa și comenzi online.

Din sondajul OrDeLi au reieșit și următoarele aspecte:
44,2% au răspuns că o locuință ar trebuie să treacă prin
schimbări și reparații la fiecare 3-5 ani, 19,2% sunt de
părere că aceste decizii se iau când se strică ceva, iar
23,3% când se plictisesc.
Aproape o jumătate dintre persoanele care au participat
la sondajul online au vârsta cuprinsă între 35 și 44 de
ani, 28,3% au între 25 și 34 de ani, iar 17,1% între 45 și 54
de ani și trăiesc preponderent în mediul urban.

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
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Una dintre rezoluțiile mele pentru anul 2022 este să lucrez mai rapid și să
am rezultate mai bune. Ca mulți dintre noi, de altfel! Cu alte cuvinte, îmi
doresc să îmi cresc performanța printr-o mai bună gestionare a timpului și
a resurselor avute la dispoziție.
Norocul meu este că acestea sunt aspecte definitorii ale organizării pe
plan personal ce se resimt automat și pe plan profesional. Iar ca Master
Professional Organizer știu tehnicile și metodele de implementare. Le voi
împărtăși cu drag cu tine, în plus, voi aduce în ecuație perspectiva unui
coach axat pe astfel de lucruri. Este vorba despre Ana M. Marin, Growth
Coach, al cărui articol în găsești în continuare.
Pentru ca aceste deziderate să se transforme în realitate, este utilă
identificarea instrumentelor necesare - gadget-uri, softuri, obiecte de
papetărie, cursuri de specializare etc. Cu ajutorul lor, timpul petrecut la
birou devine o parte normală din zi, mai ușor de gestionat și de anticipat.
Reducem practic nivelul de stres, fapt ce generează creșterea
predictibilității și a productivității.

Schimbările mici ne ajută să asimilăm firesc
anumite practici în rutina zilnică.
Repetitivitatea este esențială pentru ca o
acțiune să devină obișnuință.
Fii perseverent(ă)!

Putem deveni mai
organizați dacă:
Nu plecăm de la birou fără să curățăm spațiul și fără să ducem lucrurile la
loc.
Ne ocupăm de email-uri atunci când le deschidem și gestionăm
documentele atunci când le atingem.
Planificăm ziua în funcție de cele mai importante și urgente aspecte.
Cronometrăm timpul alocat fiecărei sarcini sau alocăm din start un
interval precis pentru fiecare dintre ele.
Dacă luăm o pauză de la îndatorirea principală, setăm cronometrul pentru
a ști când trebuie să reluăm lucrul.
Creăm un sistem de arhivare ce permite echipei să localizeze cu ușurință
ceea ce caută. Astfel nu ne va fi solicitat sprijinul pentru fiecare mic
aspect.
Nu declarăm ziua de lucru încheiată fără a lăsa lista cu ”de făcut” pentru
mâine. Ne dă continuitate și te ajută să demarăm mai ușor treaba.
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2020 ne-a pus în fața multor
lucruri care în 2019 juram că sunt
imposibile. Ne-am adaptat la o
viață online cu întâlniri, cu lucru
în echipe virtuale, cu cursuri și
chiar cu ieșiri cu prietenii pe
Zoom. Am supraviețuit!
În 2021, am păstrat lucrurile bune
și le-am îmbunătățit pe cele mai
puțin atrăgătoare. Copiii și
animalele de companie au
devenit co-facilitatori și invitați
permanenți în întâlniri, iar pentru
unii, reîntoarcerea la birou a
venit cu nevoia readaptării la
ritualul trafic - birou - trafic acasă.

După 2 ani de pandemie,
starea de fapt este
aceasta: hibridă și
aici să stea!
Provocări au fost și în ceea ce
privește școala copiilor și lucrul
de acasă/birou, dorit fiind un
echilibru între orele de program
și cele cu familie.

În 2020, am avut multe sesiuni de
coaching pe reziliență în care
oamenii căutau să afle cum să facă
față presiunii de a sta închiși în casă,
dar și cum să găsească echilibrul
când venea vorba de programul de
lucru versus viața personală.
În 2021, o parte dintre clienți au
vorbit despre provocarea
reprezentată de productivitate într-o
lume în care suntem mai mult ca
oricând asaltați din toate direcțiile,
pe toate canalele, de diferite invitații
la procrastinare. Întrebarea care
apărea des: cum fac să îmi mențin
anumite obiceiuri sănătoase,
indiferent că lucrez de acasă sau că
merg la birou?

Prevăd că în
2022 vom fi
mai atenți la
obiceiurile
noastre, la
ce ne
servește și
la ce ne
sabotează
pe plan
personal,
profesional
și individual.

Din ce văd în jur, dacă 2021 a fost anul
acceptării noii realități, 2022 va fi anul
eficientizării. Și asta pentru că oamenii
au început să pună preț pe relațiile de
calitate, pe timpul pe care îl petrec acasă
versus la biroul de acasă și cum se
organizează pentru a fi productivi,
reușind să le îmbine pe toate.

Ca să vin și cu lucruri practice, dau mai
jos câteva dintre lucrurile pe care îi invit
și pe clienții mei să le practice pentru a
deveni mai productivi și mai eficienți.

PALIERE DE PRODUCTIVITATE
Planul personal
Am multe unelte pe care le folosesc în sesiunile de coaching când vine
vorba despre concentrare și organizare, însă acum vreau să împărtășesc cu
tine roata vieții. Poate printre cele mai utilizare instrumente de coaching, te
va ajuta să lucrezi porțiuni diverse din viața ta cu acțiuni clare.
Ia un pix și o foaie și desenează
cercul alăturat, pe care îl
împarți în 8 bucăți egale:
carieră, bani, sănătate, familie
și prieteni, partener de viață /
viața amoroasă, obiective
personale, distracție și relaxare,
mediul fizic (ceea ce te
înconjoară).
Acum, fă o analiză despre cât
de mulțumitoare este fiecare
parte din această roată a vieții
tale. Notează de la 0 la 10, unde
1 este nesatisfăcător și 10, totul
este fantastic. Fă acest lucru la
fiecare felie.
Acum uită-te cum arată. Ce te surprinde? Ce ai nevoie să se schimbe? Ia o
altă culoare și pune (realist vorbind) unde ai vrea să te afli peste șase luni la
fiecare dintre cele 8 direcții. Acum alege maxim două. Pe care dintre ele vrei
să te concentrezi în următoarele două luni? De ce ai nevoie pentru a crește
nivelul? Ce acțiuni trebuie să faci pentru a se întâmpla și când? Ce obiceiuri
ai nevoie să ai sau să integrezi în rutina zilnică? Cine te poate ajuta să îți
atingi obiectivele? Care este cel mai mic pas pe care îl poți face în direcția
dorită în următoarele 48 de ore? Ce obstacole ar putea apărea și cum ai
putea să treci peste ele?
Scrie toate aceste lucruri și reevaluează o dată pe săptămână: mergi în
direcția dorită, faci pașii necesari (chiar și cei care te scot din zona de
confort)? Dacă da, ce vei face în săptămâna următoare? Dacă nu, care sunt
motivele și de ce fel de suport ai nevoie pentru a reveni pe drumul trasat de
tine?

PLANIFICAREA
Acordă-ți câteva zile și notează cât timp
petreci pe rețelele de socializare fără un
scop anume sau câte minute te uiți la
televizor în timp ce cu privirea ești pe
telefon verificând orbește ce a postat
x și y.
Identifică ce mâncători toxici de timp și
de energie ai. După ce faci asta, caută
metode să-i înlocuiești cu lucruri care îți
aduc fericire, cum ar fi să vorbești la
telefon cu cineva drag, să asculți muzică
sau să faci exerciții fizice, acțiuni ce te vor
ajuta să îți crești nivelul de endorfină din
corp.
Acordă-ți momente de pauză de la social
media pentru a îi da o pauză atât
creierului, cât și sufletului.

FOMO (fear of missing out)
devine mai slabă după o
perioadă și înveți să te bucuri de
JOMO (joy of missing out) când
vine vorba de rețelele sociale.

Planul profesional
PAUZE

OBIECTIVE ZILNICE

Știu, vei spune că este complicat...
Că sunt întâlniri la care nu poți lipsi,
că ai termene limite etc. S-a
dovedit științific că suntem mult
mai productivi când luăm câte o
pauză. La fiecare 50 de minute,
alocă-ți 5 minute în care să te ridici
de pe scaun, de la birou, să ieși din
camera în care ai stat în acest
interval, să suni un prieten care nu
e lung la vorbă... Fie că ne referim
la o pauză biologică sau pur și
simplu alegem să vizităm
bucătăria, creierul ia o pauză! Dacă
ești la birou, mergi după un pahar
cu apă/ceai/cafea. Vei pune sângele
în mișcare și vei oxigena creierul,
care îți va putea oferi alte
perspective și va fi mai creativ în
găsirea de soluții.

Fie că folosești o aplicație,
calendarul sau o agendă, scrie
clar de la începutul zilei care îți
sunt obiectivele din orele de
muncă și care sunt acțiunile
clare ce te vor ajuta să le
îndeplinești. La final de zi taie ce
ai îndeplinit. Vei avea o
satisfacție majoră atât tu, cât și
creierul tău, care va produce
dopamină. Fă asta cu recurență,
nu doar în perioadele ocupate.

Poți lua o pauză și când vorbești cu
colegii. Ridică-te și dă o tură în jurul
biroului. În timpul acesta, lasă
telefonul la locul lui, neatins!

Ține-te de program și folosește
matricea lui Eisenhower dacă nu
ai altă metodă de prioritizare. Nu
uita nici de obiectivele
lunare/anuale și de acțiunile
specifice cu termene clare
despre cum le vei atinge.

Tehnici de
productivitate
Mindfulness-ul nu l-am menționat
la palierele de productivitate
pentru că are legătură cu ambele.
Știu că gândul a fugit automat la
meditație, dar nu despre asta
vreau să vorbesc acum.
Mindfulness este un procedeu de
concentrare intenționată pe
momentul prezent și, totodată,
este o abilitate ce se antrenează
prin conștientizare, asumare,
repetiție și organizare.
Spre exemplu: scrii un email lung
care are nevoie de 5 minute. După
prima propoziție, îți vine o notificare
pe chat-ul intern. Te oprești și mergi
pe fereastra de chat unde vezi
despre ce este vorba.
De aici sunt 3 scenarii:
1. răspunzi, chiar dacă nu este
urgent, dar na, ești aici, te întorci
apoi la email;
2. răspunzi și apare altceva care te
direcționează în altă parte, apoi te
întorci la email;
3. vezi despre ce este vorba și dacă
tot ai luat o pauză, te uiți și la
notificările primite pe telefon. A
trecut jumătate de oră și tu nu ai
terminat de scris emailul lung de 5
minute. Dacă vei cronometra
momentul din care începi acțiunea
până la finalizarea ei, lăsând
cronometrul să curgă în timp ce faci
multi-tasking, vei observa că acel
ceva de 2, 5, 10 minute s-a
transformat de fapt în jumătate de
oră sau mai mult.

Deși trăiești cu impresia că faci
multe lucruri, dacă te uiți pe listă,
vei observa la final de zi că ești
obosit(ă) fără să bifezi multe.
Cea mai simplă tehnică de
mindfulness este să conștientizezi
când apare tentația (chat-ul intern,
notificările telefonului etc.) și să iei
decizia conștientă să te întorci la
ceea ce făceai pentru a finaliza. Fă
acest lucru de câte ori este necesar.
Sentimentul de vinovăție nu își are
locul aici. Este un proces și este
nevoie de timp ca să devină parte
din dieta mentală.
De ce vorbesc despre focus
organizat prin mindfulness? Încă
din anii '70, studii clinice
psihologice și psihiatrice au arătat
că practica mindfulness-ului
reduce depresia, stresul și
anxietatea. Având în vedere
presiunea la care suntem supuși pe
toate palierele, conștientizarea
obiceiurilor ce ne fac bine și ne
susțin în a fi bine noi cu noi (mental
și fizic), ne permite să le
introducem mai des în rutina
zilnică.

Un alt procedeu de concentrare este cel axat pe tehnica
Pomodoro, despre care o să te invit să citești mai multe
informații în acest articol. Însă, ai în vedere că este un
proces continuu și pe care îl faci conștient. Vei avea
nevoie de timp și de răbdare cu tine ca să ajungi să poți
avea focus pe acțiunile și pe reacțiile tale.

Unelte de
productivitate
și de eficientizare
Poate cea mai întâlnită este clasica
agendă. Fie că este sub forma unui caiet
în care scrii lucrurile pe care vrei să le faci,
fie că este una mai dichisită în care ai un
sistem propriu de notare ca Ryder Carroll
cu Bullet Journal Method, important este
să te ajute să atingi ce îți dorești să faci.
Dacă mergi pe genul digital, o bună adiție
pentru productivitate și eficientizare este
Notion, o unealtă online ce îți permite să
iei notițe, să faci project management,
task management, colaborare cu terți,
jurnale, liste, totul folosind etichete și
propriul tău mod de organizare a
informațiilor. Cu o versiune gratuită,
Notion poate fi folosită de pe telefonul
mobil, de pe tabletă și de pe calculator,
indiferent de sistemul de operare. Vezi
alături cum arată nota mea despre acest
articol.
La fel, Google îți oferă o multitudine de
unelte de la Keep (aplicația lor de post-its),
la diagrama Gantt (în Sheet - versiunea lor
pentru Excel), dacă ai niște obiective pe
termen lung unde vrei să treci și termene
și obiective intermediare.

Obiective de
productivitate
Pe post de concluzie, în articolul
său despre productivitate,
mindfulness și obiective,
coach Ana M. Marin mai spune:
Pentru mine, printre cuvintele anului
2021 se află și obiective, deoarece am
observat că mulți vorbim despre ele, însă
puțini știm cum să le atingem. Asta
pentru că un obiectiv fără un plan clar
este doar un vis.
La începutul lui 2022, când o să îți faci
lista de lucruri pe care vrei să le
îndeplinești, ai grijă să le alături și
obiective SMART (specifice, măsurabile,
accesibile, realizabile, încadrate în timp).
Spre exemplu: mi-ar plăcea să cânt la
chitară versus aș vrea să învăț să cânt
două melodii la chitară, în șase luni. Orice
îți pui în cap, fă și un plan de acțiune
încadrat
într-un timp cu măsuri clare, pentru a
face să se întâmple ceea ce ți-ai propus.
Fără acest plan, după cum spuneam,
este doar
un vis.
La final, vreau să îți mai spun atât: Dacă
tu crezi că o să meargă sau nu lucrurile
de mai sus, în ambele cazuri, ai dreptate!
Să ai un 2022 așa cum ți-l clădești!

Productivitatea
este alegerea
dintre ceea ce îmi
doresc acum și
ceea ce îmi doresc
cel mai mult.
Abraham Lincoln

SFATURI PENTRU
COMPARTIMENTAREA
EFICIENTĂ A
DRESSING-ULUI
DIANA MIHĂILĂ
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În momentul în care construim un
dressing de la zero, mulți ne
întrebăm cum ar fi mai bine să îl
împărțim, câte polițe să aibă și câte
sertare, dacă îi punem bară sau nu,
dacă ținem pantofii împreună cu
hainele ori separat… Desigur, un
răspuns universal valabil nu există.
Dar un inventar al pieselor
vestimentare deținute constituie
cheia rezolvării acestei dileme!

Când știu exact câte haine am și care
este tipul lor, îmi este mai ușor să aleg
metoda și forma de stocare. Îmi place
să port rochii, sacouri și cămăși?
Atunci montez o bară încăpătoare în
dulapul meu. Prefer jeanșii, tricourile
și puloverele? Atunci depozitez pe
verticală în sertare sau în coșuri.
Rafturile sunt potrivite pentru genți și
pantofi, dar și pentru stive de haine ce
compun o singură categorie.

În 2022,
organizarea
dressing-ului va fi
influențată de tipul
hainelor și de
compartimentări

Lucratul de acasă nu a
impus o etichetă
anume, cel puțin nu în
partea de jos, așa că
relația cu hainele și cu
dressing-ul s-a tot
schimbat de la
începutul pandemiei.
Era firesc și necesar,
căci la mulți dintre noi
a crescut ponderea
ținutelor lejere și a
scăzut cea a pieselor
office. Iar pentru că
outfit-uri întregi au
rămas neatinse cu
lunile, unii dintre noi
am decis să le donăm,
să le vindem, să le
dăruim apropiaților ori
să le punem la păstrare
într-o anexă a casei,
făcând astfel loc
pentru ce am ales să
îmbrăcăm în mod
frecvent.
Dacă tipul hainelor s-a
mai schimbat, vechiul
șifonierul a rămas
același. Dar, cu ajutorul
unor accesorii, îl putem
armoniza cu noua
realitate. Coșuri, cutii,
umerașe speciale sau
organizatoare textile
cu buzunare și cu
compartimente își pot
găsi locul în multe
garderobe, contribuind
la îmbunătățirea
fluxului, cu costuri
mici.
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NADOD ANAOI YB OIDUTS DAUQS BAF :OTOF TIDERC

CE PUNEM PE UMERAȘ?

Pe umeraș punem acele haine ce sunt confecționate din
materiale fine (mătase, satin, organza etc.) și care se
șifonează ușor. Pe scurt, tot ce se poartă călcat!
Iată mai jos o listă-reper:
Costume / Compleuri
Pantaloni la dungă
Cămăși office, bluze și maiouri din țesături fine, ușoare
Rochii, fuste și salopete
Sacouri, blazere, cardigane
Paltoane, jachete, trench-uri și geci din piele
Smoking-uri și haine de ocazie cu aplicații (mărgele, paiete și/sau din
materiale prețioase)
Accesorii (curele, eșarfe, cravate etc.) – dacă folosim suporturi speciale
cu cârlige

CE ÎMPĂTURIM?
Strângem și punem în
sertare ceea ce nu se
șifonează ușor sau
deloc ori care nu
trebuie călcat, așa
cum sunt piesele
casual, din țesături
mai ferme.

Tricouri
Pulovere (tricotaje)
Jeanși și pantaloni casual
Echipamente sportive și/sau
de hobby
Hanorace
Lenjerie de corp și costume
de baie
Haine de casă
Șosete, dresuri, leggings
Halate

În afara hainelor, alte țesături ce stau bine împăturite sunt prosoapele,
păturile, lenjeriile, naproanele, fețele de masa și husele.

CREDIT FOTO: LILEBUBA PHOTOGRAPHY

PRODUSE PHILIPS ȘI SAECO TESTATE ÎN
COMUNITATEA IDEI DE ORGANIZARE

Recomandări ce ar putea să îți placă și ție!
Aspratorul fără fir
Seria 8000 Philips Aqua Plus
(Model XC8347/01)

Staţie de călcat cu abur
PerfectCare 9000 Series
(Model PSG9050/20)
Aparat de călcat
vertical cu aburi
Philips Seria 8000
(Model GC810/20)

Staţie de călcat cu abur
PerfectCare 8000 Series
(Model PSG8160)

Purifcator de aer 4000i Series
(Model AC3854/50)

Philips Airfryer Smart XXL
(Model HD9867/90)

Espressorul automat
Saeco GranAroma
(Model SM6585/00)
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2022 ESTE ANUL ÎN CARE
NE ALINIEM GARDEROBA
CU LUCRUL DE ACASĂ
DANA TACEA
STILIST VESTIMENTAR

Nu doar specialiștii în organizare au darul de ”a
vorbi” cu hainele, ci și stiliștii vestimentari. Așa că am
întrebat-o pe Dana Tacea ce transformări crede că va
produce 2022 în dulapurile noaste.
Cum s-a transformat garderoba de la declanșarea pandemiei?
D.T.: Dacă în primul an de pandemie ne-am bucurat să aruncăm ținutele
scorțoase de birou într-un colț al casei sau să le donăm, în anul 2021 am
început să ne simțim not like us în pijama uniform. Așa că, încet-încet,
ne-am apucat de reconstrucția garderobei într-o notă smart casual.
Cumva, tot echilibrul este răspunsul și când vine vorba de haine. Începem
să căutam calea de mijloc și anume, stilul business casual sau smart
casual, situat la intersecția dintre comod și dressed up.
Și pentru că atunci când vine
vorba de stil vestimentar nu există
one size fits all, hai să vedem
câteva personalități stilistice din
pandemie și ce traiectorie au avut
ele pe plan vestimentar.
D.T.: Angajații din companii mi-au
mărturisit că au depozitat ținutele
de birou în locuri greu accesibile
fiindcă simt că nu prea au când și
de ce să le îmbrace. O parte dintre
femei au continuat să se joace de-a
moda cu ținute bine accesorizate,
purtând chiar pantofi cu toc în
ședințele virtuale, pe care, deși nu îi
vedea nimeni, le făceau să se simtă
într-un anumit rol și într-un confort
emoțional care surclasa confortul
fizic dat de un costum din tricot.
Așadar, și în pandemie și în afara
ei, personalitatea noastră este cea
care dictează felul în care alegem
să ne îmbrăcăm, iar ea se numește
personalitate stilistică și este
marele șef al garderobei și al
outfit-urilor noastre.

Un alt lucru care a contat și care este în general un factor esențial în
alegerea ținutelor zilnice este felul în care ne-am schimbat în această
perioadă. Garderoba trebuie să țină pasul cu evoluția noastră interioară, iar
pandemia a influențat într-o mare măsură direcția în care am mers
emoțional, dar și ca stil de viață. Femei pe care înainte nu le vedei fără
tocuri au început să fie adeptele încălțămintei sport ori de tip flat sau au
trecut de la fuste conice și pantaloni la dungă la fuste lejere și la pantaloni
comozi, cu cracul larg (micro-tendința din pandemie - wide leg pants).
Studiile de piață legate de trendurile de consum au concluzionat că s-a
trecut de la o estetică business la una comodă, însă realitatea este că
pentru persoanele preocupate de aspectul lor, aceasta comoditate a fost
mult nuanțată. Spre exemplu, în locul unui banal trening s-a optat pentru
tricotaje de calitate, care vin și cu o libertate de mișcare și cu un minimum
de eleganță.
Alții au făcut din îmbrăcat un ritual care să le aducă aminte de starea de
normalitate, ca să trăiască cu acel gust în timpul zilei de lucru... de acasă.
Sau au folosit ținute identice cu cele de dinainte de pandemie pentru a
seta în timpul programului o limită între rolul de profesionist și între cel de
părinte. Copilul văzându-și părintele îmbrăcat astfel, înțelegea că nu îl
poate solicita în continuu, el/ea fiind ”la birou” și nu acasă, ca într-o zi
obișnuită de weekend.

Multă simbolistică
este atribuită
hainelor și fiecare
s-a folosit de ea în
funcție de ce a avut
nevoie să aducă în
viața sa.

Elegant cât se vede la cameră?
A existat și există varianta bine cunoscută de pus la punct în partea de sus,
cu o pereche de pantaloni lejeri (varianta WOW) sau chiar pijamale
(varianta why bother). La polul opus, se află o ținută alcătuită din cap până
în picioare, accesorizată chiar și cu un parfum pentru starea de bine.
Cum trecem prin pandemie din punct de vedere stilistic?
Modul în care vom trece din punct de vedere stilistic prin pandemie diferă
de la o persoană la alta, întrucât stilul personal este unic, exact așa cum
este noi și amprenta noastră. Cu toate acestea, există o macro-tendință:
aceea de a ne ancora în stilul smart casual și în cel business casual.
Fuste plisate purtate cu malete într-o varietate de combinații
cromatice, de la clasicul alb/negru până la roz cu verde sau mov cu
crem;
Jeans cu tricou, sacou și pantofi sport în culori neutre alături de
accesorii metalice, pentru un plus de joacă;
Look-uri monocromatice (aceeași culoare din cap până în picioare), atât
de versatile și de potrivite pentru un număr mare de persoane;
Cămașa albă cu cardigan dintr-un tricot special, pantaloni casual și un
accesoriu statement;
Rochii din tricotaj cu diverse croieli, de la rochia petrecută, la cea
oversized sau mulată și accesorizată cu nasturi, de la scurt la midi, de la
colorată la neutră, de la cea tip maletă la cea cu decolteu tip bărcuță…
The sky is the limit, concide stilistul vestimentar Dana Tacea.
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ANXIOȘI,
DAR BINE
ORGANIZAȚI!
Text scris de
Dr. Ioana Silistraru,
sociologie și psihologia
sănătății publice și clinice

Nu cred în dihotomii, în alb și negru,
dar nici că ar exista o infinitate de
nuanțe între extreme, mai ales atunci
când discutăm despre sănătatea
mentală. După douăzeci de ani în
jurnalism, ai tendința să construiești
(și, din păcate este aproape
inevitabil), narativul polarizat, cu plus
și minus, căci ce este mai expresiv
decât contrastul?

Dar excesul obosește,
tocește percepția,
atenuează reflexele sau ne
agită nejustificat.

Acest text este despre excesul de pandemie și tema, așa cum au sugerat-o
editorii OrDeLi, este „cum să rămânem sănătoși (n.a. „la cap”) în această
perioadă”. Și am meditat la ea până când am fost aproape de a depăși
nepermis termenul pentru articol. Nu îmi era clar deloc cum anume să îl
abordez fără să cad în platitudini sau informații pe care le-ați auzit sau citit
deja, căci iată, citim mult și aproape exclusiv în format digital. Iar marele
Internet este plin de lecturi extraordinar de utile. Bine, și de o grămadă de
prostii.
Așadar, fără a sugera cum e mai bine, căci nici terapia nu este o rețetă cât
un design personalizat, să ne uităm puțin la ordinea din viața noastră și
cum ne influențează starea de bine noul mod de lucru.

Stăm acasă. E bine sau e rău?
„Nu știu” este răspunsul cel mai
cinstit. Nu știm cum îi este
fiecăruia dintre noi, dar știm că
socialul suferă mutații, psihicul
este agresat, vulnerabilizat de
anxietate, distanța față de celălalt
(oricare ar fi el) este dureroasă,
frica, spaima, ruminația, fac parte
din inventarul fiecăruia dintre noi
în ultimii ani. Aș remarca faptul că
percepția noastră asupra
limitărilor din ceea ce era cândva
viața socială s-a schimbat subtil,
în funcție de etapele de
pandemie. Narativul, felul în care
vorbim, felul în care așezăm
conceptele pe poziții opuse,
însoțește aceste schimbări
subtile. Faceți un exercițiu de
memorie și gândiți-vă care erau
emoțiile care vă dominau în
primăvara lui 2020?
Cum simțeați faptul că stați în casă, că nu vă deplasați, că există o
amenințare și o boală căreia nu-i dădeam de capăt, pentru care nu avem
leac sau vaccin? Cum vă simțiți acum, când finalul pandemiei (și al
restricțiilor) nu este nici pe departe la borna pe care o bănuiam acum un
an și jumătate?

Acum să ne uităm în jur.
Dacă cineva v-ar propune să
plecați acum, pe loc, cu o
traistă și papuci în Vamă, ați
face asta? Mă rog, puteți
înlocui traista și Vama cu
orice fel de acțiune spontană
pe care ați făcut-o cândva și
da, puteți schimba și
anotimpul. Și după ce vă dați
răspunsul, dar să-l știți doar
voi, nu-i nevoie să-l spuneți
cu voce tare, o să vă
surprindă!
Ce s-a schimbat în modul
vostru de gândire și în
comportament? Vă dau
mutarea în plic: s-au
schimbat tiparele de gândire
ce au fost repopulate cu
amenințări noi, cu riscuri încă
insuficient explorate, cu un
raport de cost-beneficiu
diferit de cel pe care îl aveam
cândva.
Și acum, că am socotit că ne
dă mai mult cu minus, vom
accepta, sper, răspunsul
cinstit de „nu știu” dacă-i
bine sau rău pentru fiecare
dintre noi (și nu este un „noi”
grup social, comunitate sau
popor). Căci despre mersul
economiei (cât stăm noi
acasă), aici discuția iese din
sfera de competență, ori, mai
bine spus, oricine vede cu
ochiul liber că treaba nu are
cum să meargă grozav, deci
n-aș glosa pe tema asta care
este oricum factor anxiogen.

Suntem
mai
productivi
acasă?

...Da, sub rezerva existenței
contextului favorabil, dar și al
specificului muncii, nemaivorbind
de trăsăturile de personalitate
ale fiecăruia.
Ca linie generală, da, ordinea,
ori mai degrabă armonia,
regularitatea, recognoscibilul
oferă o stare de confort mental.

Curățenia, gesturile repetitive, familiaritatea cu spațiul, acceptarea lui,
estetica, contribuția la estetica spațiului, amprenta personală, obiectul
decorativ ce trezește emoții pozitive, da, cu siguranță, contribuie la
crearea unei zone de confort și, implicit, la productivitate.

În anumite contexte de anxietate, a face
ordine sau a cere să fie ordine este un
comportament de siguranță, fără de care
nu ne mai găsim calmul. Gesturile de
siguranță sunt prezente mai ales acolo
unde nu avem alte debușee pentru
anxietate sau episoade de disconfort
mental, ceea ce aduce și recomandarea să
fim atenți la ponderea lor în viața noastră.
Iar când ne gândim la context favorabil
sau la ce anume muncim de acasă,
productivitatea nu este neapărat
rezultatul unui plus, cât al unui minus
(cum vi se pare această ipoteză?). Minus
de interactivitate, minus de relaționare,
minus de emoție, minus de conectare cu
interlocutorul căruia nu-i mai putem
descifra complet expresiile faciale sau
corporale.

Există deja studii care măsoară acest preț al unei aparente productivități
cantitative în pierderi calitative și rămâne ca fiecare dintre noi să evalueze
ce anume îi lipsește din acest punct de vedere, cum îl afectează în mod
real și dacă este dispus să ceară ajutor.

Anxioși, anxioși,
anxioși
(dar organizați)
Avem toate motivele să fim anxioși – pandemia
ne dă toate aceste motive cu vârf și îndesat. A
măturat socialul, economicul, educația,
sănătatea, a dat cu stabilitatea emoțională și cu
noi, în general, de toți pereții. Și va mai da! Puteți
folosi orice metaforă vă este la îndemână, deseori
mă gândesc la asediu, război, rezistență,
foamete, renaștere – mă gândesc că tiparele pe
care le desenează creierul sunt noi, dar, ce curios,
îi sunt familiare de undeva, dintr-o copilărie
ancestrală.
Anxietatea resimțită devine o stare constantă, ne
întinde și ne întoarce pe dos, ne ține „pe sârmă”
și ne putem îmbolnăvi de la starea permanentă
de arc întins. Un fight continuu fără oportunitate
de flight, căci nu reușim să evadăm din spectrul
amenințării ori înțepenim într-un freeze mental
(ajutați-vă de imaginea iepurelui de câmp în
faruri, dacă vi se pare mai sugestivă) este, fără
doar și poate o idee cam proastă.

Soluții există!
Există pentru situații acute, episodice, există
pentru abordări pe termen mediu și lung. Ne
ajută și comportamente rezonabile de siguranță,
ne ajută noile contexte și schimbarea grilei de
valori în una mai prietenoasă, mai rezonabilă și
ea. Ne ajută să ne mai îngăduim, să ne mai lăsăm
în pace și să mai reducem din presiunea pe care
o punem cel mai adesea pe noi înșine. Ne ajută
un mediu plăcut, organizat, armonios, așa cum
ne ajută și conversațiile cu cei care au exact
aceleași probleme ca noi. Căci, surpriză, toți
suntem într-o oarecare măsură anxioși și da,
majoritatea pansăm problema împăturind ca
Marie Kondo.

Cloud
Hosting
flexibil,
scalabil,
securizat!
sales@ducadu.com
031 080 7777
330 808 1800

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.
Sunt realizatorul rubricii ”Marea
Organizare Matinală”, din cadrul
emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”
(Antena 1), lider de audiență la nivel
național.
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 țară
a ajuns la a 4-a ediție.
Mă găsești la adresa de email
contact@dianamihaila.ro.

TENDINȚE
SAU
DORINȚE?
DIANA MOLDOVEANU

La nivel fundamental, designul interior
este despre a face un spațiu locuibil, atât
din punct de vedere estetic, cât și
funcțional.
Așadar, atunci când vorbim de trenduri,
nu ne limităm doar la culori, țesături și
texturi sau dacă tapetul a devenit mai
popular decât vopseaua ori dacă ar trebui
să avem parchet stejar, arțar ori
mesteacăn,
Nici măcar nu este vorba despre ce vezi pe
Instagram ori în reviste. Tendința
fundamentală, ce nu este influențată de
niciun trendsetter este felul în care
reușești să îmbunătățești calitatea vieții.
Modul în care poți transforma viețile
oamenilor care locuiesc în interiorul sau se
bucură de un anumit spațiu prin
funcționalitate, estetică și calitate.

Diana

Credit foto: Fab Squad Studio by Ioana Dodan

53% dintre români preferă
să se ocupe de amenajarea
locuinței singuri ori cu
ajutorul rudelor și al
prietenilor, 26% ar chema o
echipă de meșteri particulari
și doar 21% ar apela la o
firmă de construcții.
(sursa: studiu Storia.ro, realizat în decembrie 2021)

5 MOTIVE PENTRU A FACE
UN UPGRADE EFICIENT
CASEI TALE ÎN 2022
DIANA MOLDOVEANU

56% dintre români își doresc un upgrade al designului casei, arată datele
din sondajul OrDeLi realizat în perioada 15 noiembrie - 10 decembrie 2021.
44% consideră că locuința ar trebui să primească un astfel de refresh la
fiecare 3-5 ani. Bugetul alocat: până în 3.000 de euro, spun cei mai mulți
(46%), iar focusul este pe schimbare în living (47%), locul unde, de altfel,
petrecem tot mai mult timp și care a devenit în ultimii ani - în multe cazuri
- și spațiu de lucru sau restaurantul preferat. De ce să faci un upgrade
casei tale și cum să o faci eficient, în paginile ce urmează.

Când vorbim despre schimbări
în spațiul de lucru, ar trebui să
privim lucrurile la nivel macro încăperi, investiții majore - și
micro - mic mobilier,
decorațiuni, schimbarea culorii
pereților etc. Să le luăm pe
rând.

1. Spațiile au evoluat
Spațiile de unică folosință par a
fi de domeniul trecutului, mai
ales având în vedere
schimbările în comportamentul
și stilul de viață din ultimii
aproape doi ani. Trebuie să
recunoaștem că am învățat,
chiar dacă the hard way, că
putem lucra și altfel decât de la
birou, că putem lua o cină
romantică în mijlocul livingului
sau că ne putem simți ca la spa
în propria baie. Așadar, în
lumina progreselor
arhitecturale și a designului, ne
așteptăm ca tendințele de
design interior în 2022 să
prezinte idei ingenioase pentru
camere multifuncționale.
Această multifuncționalitate se
aplică și mobilierului.
Reconversia mobilierului este,
de altfel, o modalitate de a
eficientiza spațiul.

2. Munca hibrid here to stay
Tendința de a lucra de acasă
(WFH), care a început în 2020,
se menține cel puțin încă un an.

Mai mult, devine o regulă, nu
excepția, prin urmare
programul flexibil cere un
spațiu optim de lucru și acasă.
Birourile de acasă vin în toate
formele și dimensiunile. Dar
indiferent de aspect, scopul este
ca spațiul să fie unul adecvat,
care încurajează
productivitatea. Deci, atunci
când vă proiectați propriul
birou, rețineți că
funcționalitatea, caracterul
practic și estetica sunt la fel de
importante.

3. Regândim interacțiunile
sociale
Cum spuneam, aproape
jumătate dintre respondenții
OrDeLi au precizat că își doresc
să facă un upgrade livingului.
Un spațiu uneori ignorat, devine
azi mai important ca
întotdeauna. O treime dintre
respondenți își doresc să
schimbe canapeaua, fiind în
căutarea confortului. Având în
vedere însă dinamica familiei,
recomandarea specialiștilor este
de a regândi spațiul astfel încât
să oferi posibilitatea unor
interacțiuni simultane și diferite.
Astfel, cineva poate citi pe
fotoliu, altcineva poate juca un
board game la măsuța de cafea,
în timp ce altcineva poate purta
o conversație pe canapea. Masa
de dining revine în centrul
atenției, uneori fiind o
reconversie a biroului.

4. Sustenabilitate,
eficiență, buget
Din ce în ce mai mult românii
îmbrățișează sustenabilitatea și
se aliniază cu tendințele
globale. De la faptul că
achizițiile sunt mai cumpătate,
românii caută versatilitate și
durabilitate, sunt mai smart căci tehnologia ajută la
optimizarea consumului și, în
consecință, la economie de
resurse și buget. În plus, un
design smart ne crește calitatea
vieții, dar nu e un lucru de care
să ne dăm seama peste noapte,
ci pe măsură ce tot mai multe
lucruri se schimbă în
comportamentul nostru.
Pandemia ne-a făcut mai
precauți în achiziții, însă mai
deschiși spre a cheltui mai mult
cu scopul de a economisi pe
termen lung. Tendința se
manifestă și din partea
companiilor. Furnizorii de
mobilier - inclusiv IKEA - vin cu
soluții sustenabile și programe
de upcycling ori buy back.

5. Buy local
Un trend care a marcat primul
an de pandemie și care se
menține - buy local - pare că nu
se apropie de final. Tot mai
multe businessuri creative își
fac loc pe piață, iar
consumatorii sunt dispuși să le
încerce. De ce nu? Până la urmă
a susține economia locală are
beneficii pentru toată lumea.

Cât de important
este să apelezi la
un designer de
interior. Și cine o
face cu adevărat
Datele prezentate în sondajul
OrDeLi sunt completate de un
alt sondaj, național, al Storia.ro.
Peste 28% dintre cumpărători
au spus ca pot investi între
1.001-5.000 euro, pe când 43%
dintre chiriași au menționat că
nu sunt dispuși să investească
deloc în locuința pe care o vor
închiria.

Renovare DIY
Cei care vor, totuși, să aducă
îmbunătățiri ar plăti sub 500
euro, acest răspuns fiind ales de
38% dintre chiriași. 27% dintre
cei care caută proprietăți de
peste 100.000 euro ar fi dispuși
să plătească peste 20.000 euro
pentru renovare/amenajare și
mobilier.
Românii recunosc că preferă să
se ocupe singuri de amenajarea
locuinței sau să primească
ajutor din partea rudelor și
prietenilor - 73% dintre chiriași
și 48% dintre cumpărători. La
distanță se află opțiunile pentru
echipele de meșteri
independenți (9%, respectiv
30%) și firmele de construcții
(18%, respectiv 22%).

Cei care preferă să apeleze la
ajutor din partea
profesioniștilor sunt mai
degrabă cei care caută locuințe
de peste 100.000 euro. Mai
mult, datele studiului confirmă
că și atunci când vine vorba de
design, situația este una
similară – 82% dintre chiriași și
79% dintre cumpărători aleg să
fie pe cont propriu sau să
primească ajutor de la cei
apropiați.

Cine apelează la
designerii de interior
Un specialist în design interior
ar putea fi căutat de 12% dintre
cumpărători și 9% dintre
chiriași.
Clienții care au înțeles că
petrecem 87% din viețile
noastre în spații interioare, iar
felul în care ele sunt amenajate
ne afectează emoțiile și
bunăstarea pe termen lung,
aleg să investească în
amenajarea locuinței
personale mai mult decât în
orice alt domeniu al vieții lor.
Iar referitor la bugetul realist,
pot spune că am întâlnit
extreme și de o parte și de
cealaltă, însă, cu ajutorul unui
specialist, oricine poate folosi
corect bugetul pe care îl are la
dispoziție, completează Roxana
Duma, arhitect în Cluj-Napoca.
Tu ce vrei să faci pentru casa
ta în 2022?

9 TRENDURI
(TOT MAI) PREZENTE
ÎN DESIGNUL
DE INTERIOR
DIANA MOLDOVEANU

Tendințele ce conturează 2022 sunt
reinterpretări ale celor din ultimii doi ani,
dar cu un plus de notă personală. Rămân
în tenințe tonurile naturale, cu mult verde
și maro. Da, avem și un Very Peri ce
imprimă optimism. Da, rămân în tendințe
și interpretările minimalismului și
maximalismului și vom auzi tot mai des de
Japandi. Mai multe despre tendințele
anului, în paginile ce urmează, pe scurt,
dar și pe larg, alături de Roxana Duma,
arhitect în Cluj, pe care o puteți urmări pe
canalul de YouTube Design Life.

01

02

Materialele naturale.
Mai mult decât oricând,
se regăsesc în piese de
mobilier și accesorii.

Designul biophilic.
Plantele au fost
prezente și în anii
trecuți, însă în 2022
casele se transformă
în grădini urbane.

04

05

Smart homes.
Eficientizăm tot mai mult
consumul și timpul
petrecut acasă cu ajutorul
tehnologiei.

Sustenabilitate. De la
mobilier cu durată
mai lungă de viață,
până la reducerea
risipei în utilizarea
resurselor.

07

08

Verde. Very Peri. Tonuri
neutre. Da, se poate. De
la nuanțele de olive
completate de tonuri
neutre, până la accente
gălăgioase și optimiste
de culoare.

Textile de lux. Mătasea
revine în trend, inclusiv
ca textură în cazul
tapetului. Catifeaua,
pielea sunt și ele
printre alegerile
designerilor.

03
Tapetul are o revenire
de zile mari! Floral sau
geometric, mural sau
animal print, acesta este
actual și dorit.

06
Stilul Japandi.
Un mix japonezo scandinav, ce îmbină
minimalismul cu
elementele naturale.

09
Forme rotunde.
Mobilierul își pierde
aerul dur, uneori
agresiv, mergând
spre colțuri rotunjite și
forme care emană
confort.

Am adunat în pagina anterioară
9 dintre tendințele majore ale lui
2022. Dar fiecare companie
relevantă din domeniu, fiecare
furnizor global, alături de
designeri de renume și creatori
de conținut au propriile opinii
vizavi de ce se poartă în 2022.

ci, mai
degrabă,
să păstrezi
liniile
generale
și nota de
autenticitate.

Și tocmai pentru că este ușor să
cazi în capcana tendințelor din
dorința de a fi actual, sfatul
arhitecților este să nu respecți la
virgulă aceste tendințe,

În general, eu mă feresc în
amenajările mele de tendințele
foarte populare, cele care
consider că vor deveni în câțiva
ani “depășite”. O casă
amenajată în 2020 trebuie să
fie primitoare și “actuală” și în
2030 și în 2040, spune Roxana
Duma.

Ne îndepărtăm de opulența
ultimilor ani, cu multe culori
metalice și materiale
prețioase și ne apropiem de
o amenajare mai caldă, cu
materiale naturale, forme
organice. Locuințele devin
mult mai primitoare.
Trecem de la a impresiona
vizitatorul cu: “Wow, ce
casă luxoasă și scumpă!”,
la a relaxa vizitatorul de
cum intră în casă, acesta
având impulsul de a se
arunca pe canapea
și a se simți ca
acasă.

Totuși, acest lucru nu înseamnă
că trebuie să întoarcem spatele
oricărui trend, dimpotrivă.
Tendințele și dorințele ne aduc
inspirație și... scopul lor final este
de a ne crește calitatea vieții.

ROXANA DUMA,
Arhitect
DESIGN LIFE

De altfel, aceasta este și linia pe
care se înscrie trendul global.
Astfel, ne îndepărtăm de gălăgia
din amenajări, de zgomot,
revenim tot mai mult la
materiale și tonuri naturale, la
ceea ce ne creează confort, din
punct de vedere vizual și nu
numai.
Referitor la tendințele pentru
noul an, mă bucur foarte mult
să spun că domeniul designului
interior la nivel mondial se
apropie din ce în ce mai mult de
preferințele mele personale în
materie de amenajări.

Mai exact, ne îndepărtăm de
opulența ultimilor ani, cu multe
culori metalice și materiale
prețioase și ne apropiem de o
amenajare mai caldă, cu
materiale naturale, forme
organice, paletă cromatică
caldă, plante naturale și grijă
pentru detalii, spune arhitectul.
Pe scurt, locuințele devin mult
mai primitoare, trecem de la a
impresiona vizitatorul cu: “Wow
ce casă luxoasă și scumpă!”, la a
relaxa vizitatorul de cum intră în
casă, acesta având impulsul de
a se aruncă pe canapea și a se
simți ca acasă, mai completează
Roxana Duma.
Iar acasă trebuie să fie acasă și în
2022 și în 2025 și în 2030. Tocmai
de aceea, tendințele menționate
de Roxana Duma sunt cele
evergreen, care nu se perimează
odată cu apariția unei noi culori
la modă. Pentru că o casă
primitoare nu se va demoda
niciodată.

Câteva idei de decor
Mobilierul și decorul din
materiale naturale este o
modalitate ușoară de a crea un
aspect natural în casa ta. Pe
lângă lemn, teracota și pluta au
un comeback. Dar ca să
respectați și tendința referitoare
la sustenabiliatate... asigurați-vă
că alegeți articole în care
materialele provin din surse
etice.

În acord cu cromatica și
tendințele referitoare la
materiale, vine un alt trend:
designul biofilic.

Mai multe plante, mai
multă lumină
Biofilia este dorința de a ne
conecta cu natura, iar această
legătură poate fi creată în mai
multe moduri. Cel mai simplu
mod de a aduce natura înăuntru
este să adaugi plante în casa ta.
Și dacă tot am stat de vorbă cu
Roxana, nu am putut să nu-mi
amintesc de Greenarium, un
start-up din Sibiu, creat de doi
tineri. Pe site-ul lor veți găsi o
mulțime de terarii cu plante
suculente sau aeriene. Greu de
ucis.
Pentru cei care urmează să-și
amenajeze locuința în anul
2022, îi sfătuiesc, în primul și
primul rând, să pună mare preț
pe lumină, atât cea naturală,
cât și sistemul de iluminat
artificial, mai spune Roxana
Duma. Într-adevăr, tendințele
confirmă această dorință a
noastră de a ne bucura cât mai
mult de soare.
Și dacă vă apucați de renovat,
nu uitați sfatul arhitectului:
înarmați-vă cu multă răbdare,
pentru că amenajările frumoase
durează, și nu uitați că
amenajați locuința viselor
voastre, în ciuda micilor
probleme care apar.

ECHILIBRU ȘI ARMONIE
CU NATURA ÎNTR-UN
DUPLEX DIN BUCUREȘTI
DIANA MOLDOVEANU

Cum nu ne place să discutăm
doar despre teorie, trecem și la
practică. Deși acest apartament,
din București, nu are nimic Very
Peri, este unul dintre locurile
unde te simți acasă imediat ce ai
intrat pe ușă. Pentru că despre
asta este cu adevărat vorba. Iar
reușita aparține MISO Architects.
Apartamentul este de fapt un
duplex, aflat în București, mai
exact în Pipera. Să începem cu
începutul: temă, cromatică,
design. Nu, mai bine începem cu
ce atrage atenția. Am putea spune
acest verde puternic, ce domină
clar zona de zi. Canapeaua
superbă, ce parcă te invită să te
așezi, la fix scăldată de lumină
întreaga zi, spațiul de luat masa
sau mai degrabă de povești
nesfârșite alături de cei dragi…
Sau poate insula din bucătăria
open space ce invită la un mic
dejun în șoaptă. Sau un pahar de
vin în tihnă în timp ce prepari o
cină frugală.
Foarte mult îmi plac și băile,
superbe, dar foarte simplu
amenajate (imaginile vorbesc de
la sine în paginile ce urmează).
Fără prea multe brizbrizuri, într-o
cromatică neutră ce se înscrie în
linia generală a duplexului
amenajat de Miso Architects.
De altfel, aici spațiul a fost
metamorfozat ascunzând
elementele inițiale, nepotrivite cu
tonul amenajării. De remarcat
elementele naturale: mult lemn,
coșuri împletite, textile.

Trecem la dormitoare: sunt
luminoase. Simple.
Minimaliste. Dar cu elemente
care surprind. Veți vedea
alături de un divan ușor de
recunoscut, de la IKEA, un
fotoliu – accent ce scoate din
anonimat spațiul.
În dormitorul matrimonial nu
este deloc de ignorat
integrarea noptierelor în
tăblia patului. E o economie
fantastică de energie pentru
când ai de mutat/curățat, dar
și o eficientizare a spațiului.
Alături, multe detalii, care fac
din această amenajare un
spațiu în tendințe, minunat,
surprinzător.
Cum vi se pare?

GHID DE SHOPPING:
TENDINȚE - DORINȚE
DIANA MOLDOVEANU

Dacă ați ascultat-o pe Diana
Mihăilă, atunci cu siguranță
2022 va fi un an ușor de
organizat din punct de vedere
al bugetului. De la electronice și
electrocasnice care ne fac viața
mai ușoară, până la obiecte de
decor și mic mobilier ce ne fac
viața mai frumoasă, 2022
poate fi un an al achizițiilor cu
sens și cu personalitate. Noi am
adunat câteva recomandări
- ce se înscriu în trend - multe
dintre ele testate deja.

INSVEP
Cutie cu capac,
bambus/turcoaz
IKEA - 49,90 lei
Lampă
suspendaă, IXIA
prin Norda
Shoop- 805 lei

Cărticica de biniște,
Ed. Nemira, 49.99 lei

SAXBORGA,

(*unde Diana

Borcane cu capac

Mihăilă a scris un

și tavă de plută,

capitol, evident

IKEA - 59,90 lei

despre organizare)

Ceramică pictată
manual, Polonia,
Blop.ro
INSVEP,
Coș alge marine,
IKEA, 149 lei

GISTAD
Fotoliu extensibil
rabatabil,
IKEA, 949 lei

TRAVEL

TURISMUL EXPERIENȚIAL,
TENDINȚA PE CARE NU VREI
SĂ O RATEZI ÎN 2022
NU AI NEVOIE DE MAGIE,
CI DOAR DE... UN COMPLICE
DIANA MOLDOVEANU

Finalul și începutul de an ne fac
mereu să ne gândim mai mult la
vacanțe. O treime dintre
respondenții sondajului OrDeLi au
precizat că în 2022 își doresc o
vacanță de 10-14 zile, iar 27% vor
chiar peste o lună de vacanță. 40%
nici măcar nu au o preferință
pentru o vacanță în țară sau în
străinătate, ci își doresc să plece...
oriunde!
Dincolo de dorința evidentă,
studiile arată că escapadele, chiar
și scurte au efecte wow asupra
sănătății noastre. Astfel, acestea:
stimulează creativitatea
consolidează relațiile cu cei din
jur
ajută la evitarea suprasolicitării
contribuie la creșterea
performanței – cu cât ești mai
odihnit, cu atât vei da un
randament mai bun la job.
Iar dacă am vorbit de dorințe,
tendința din 2022 ce nu trebuie
ratată este turismul experiențial.
Adică să combini aceste vacanțe mari sau mici - cu experiențe ce le
vor face memorabile cu adevărat.
Dacă nu știi de unde să începi,
atunci îți spunem noi: cu un
complice. Oana Pascu, fondatoarea
Complice.ro - furnizor de cadouri
experiențiale - este expertă în a
găsi experiența potrivită în funcție
de preferințe, timp și, desigur,
buget. Iată câteva sugestii, care pot
fi însă personalizate.

1. Escapade urbane
Nici măcar nu poți folosi scuza că
nu vrei să stai în trafic spre
munte/mare sau orice destinație. O
variantă excelentă de a te relaxa
este să-ți iei o vacanță chiar... în
orașul tău.
Oana Pascu oferă pe Complice.ro o
mulțime de variante. De exemplu,
poți fugi în Cișmigiu, la o tură cu
bicicleta și apoi te poți relaxa la
Hotel Epoque, cu tot confortul unui
hotel de 5 stele. Poți alege un
pachet care să includă și o cină
specială sau... nu. Alegerea este a
ta! Sigur, pachetul se poate
personaliza, în funcție de
preferințe.
Dacă totuși decizi să părăsești
orașul, la o aruncătură de băț ai
parte de tot felul de experiențe.
Cum ar fi o vizită la un castel, la nici
două ore de București sau poate te
atrag mai mult două nopți
romantice într-un glamping
spectaculos, cu lumânări,
șampanie, fondue și marshmallows
la gura focului.
Astfel de experiențe sunt accesibile
și direct. De exemplu, o experiență
inedită poate fi cazarea fie și o
noapte la recent inauguratul Hotel
Marmorosh Autograph by Marriott.
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. Dacă ești pasionat/ă de
design, e the place to go. Ai la
dispoziție un bar spectaculos și
SPA pentru relaxare.

2. Călătorii ce pun la
încercare toate simțurile
Dacă îți dorești o incursiune între
modern și tradițional, Oana Pascu
ne recomandă pachetul Modern
and Tradițional Escapes. Astfel te
vei bucura de o evadare de două
zile în natură, experiență
combinată cu o evadare mai
neobișnuită - în lumea virtuală combinând astfel modernul cu
tradiționalul.
Pe scurt, înseamnă două nopți de
vis în atmosfera confortabilă și
plină de căldură din cadrul
Pensiunii Veseud11, localizată întro zona foarte apreciată de
amatorii de drumeții, la doar 51
km de Sibiu și 55 km de
Sighișoara. În pachet este inclusă
masa, dar și activități specifice
zonei.
Tot pe Complice.ro vei găsi și
variante de degustări de ciocolată,
de cafea, de whiskey și chiar de
bere. O adevărată călătorie a
simțurilor. Și dacă nu reușești să
călătorești offline, există și
varianta călătoriilor online, căci
măcar atât am învățat de la
pandemie: să ne adaptăm! Da,
nimic nu se compară cu
plimbarea în vie. Dar putem să ne
bucurăm de o degustare specială
chiar și când nu ajungem în
Toscana, alături de Marina
Samoilă, Wine Charmer.
Etichetele vor fi alese împreună
cu tine, iar apoi livrate direct la
ușă, urmând să te bucuri de o
experiență online.

3. Fuga cu rulota
O altă variantă inedită de escapadă în doi
este o vacanță cu autorulota. Complice.ro
pune la dispoziție și această soluție, alături
de experiențe pe care le poți accesa în
funcție de itinerariu, cum ar fi saltul cu
parapanta ori degustări de vin, dar și alte
experiențe custom. În plus, tot pe
complice.ro găsești o variantă spectaculoasă
de a călători: Mink Camper. Este o rulotă de
5 stele creată în 2016 de doi oameni de
afaceri din Islanda, pasionați de natură.
Conceptul avut la baza este de a îmbina
intimitatea unui camping în natură cu
cazarea de 5 stele regăsită în marile hoteluri.
Ce oferă rulota Mink Camper? Un stil
minimalist și funcțional, la standarde de
hotel. De la acoperiș panoramic, sistem de
încălzire, sistem audio și până la un pat
matrimonial 140×200 cm și un spațiu
de gătit.

4. La mare, dar altfel!
Pentru cei îndrăgostiți de mare,
soare și natură, un concediu de vis
petrecut pe litoral este ideal. Ce ai
spune însă dacă ai transforma acest
concediu într-unul memorabil și ai
petrece o parte din timp pe yacht,
învățând să-l conduci?
Timp de cinci zile vei avea parte de
o inițiere în arta navigației pe mare,
la bordul unui velier. În plus, ai
posibilitatea de a obține râvnitul
Certificat de Conducător de
Ambarcațiune de Agrement
(clasele C, D, S).
Așa-i că deja te gândești la
următoarea vacanță? Acesta este
efectul turismului experiențial!

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.

Credit foto: Fab Squad Studio by Ioana Dodan

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
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CLAUDIU
CIOBANU
DORINȚE PENTRU 2022
Se fac aproape doi ani de când trăim o altă realitate, de când viața noastră
s-a schimbat. Cu "bagajul" acesta, probabil că și dorințele s-au transformat.
Ce îmi doresc eu de la 2022? Îmi doresc să fim mai responsabili cu cei din
jurul nostru, îmi doresc să fim mai puțin egoiști și să dăruim mai mult. Cu
toții avem ceva bun de dat! La modul pragmatic, îmi doresc mai multă
predictibilitate, pentru că aceasta este una dintre condițiile principale
pentru a crește ca oameni și în business.
Și îmi mai doresc să trec Carpații pe o autostradă, măcar până la pensie,
pentru că în 2022 știu sigur că nu va fi posibil... Dar măcar să mai prindă un
pic formă în lunile pe care le avem în față!
Acestea fiind scrise, să fim sănătoși și să ne citim cu plăcere!

SHOP LOCAL: TRENDUL
CARE NE PLACE
CLAUDIU CIOBANU & DIANA MOLDOVEANU

Când ați cumpărat ultima dată un produs de la un brand local?
Săptămâna aceasta, luna aceasta? Azi? Cu siguranță că analizând vă veți
da seama că faceți astfel de achiziții des, mult mai des decât ați
conștientizat până acum. Ce puteți conștientiza însă când ajungeți în fața
raftului, offline sau online, este că alegerea merge dincolo de beneficiul
personal, reprezentând un motor (sau o scânteie) în economia locală. În
paginile ce urmează am analizat trendul și vă propunem 10 branduri
locale de urmărit (și de iubit) în 2022.

„Buy/shop local“ este un îndemn
pe care l-am tot auzit în ultimii doi
ani, accentuând un trend deja
prezent de câțiva ani și în
România.
De la mâncare la orice zonă de
fashion, puterea comunității a
dictat trendul ascendent al micilor
antreprenori. Afacerile de la zero
au crescut tocmai prin
recomandarea primilor clienți, iar
evoluția lor a fost accelerată de
contextul pandemic.
Multe dintre magazinele clasice au
trecut în online, multe au învățat
din mers să facă marketing, să
integreze funcționalități care să
permită livrarea rapidă și metode
de plată multiple. Dar ce este
remarcabil și absolut fantastic
sunt legăturile dintre oameni antreprenori și clienți, producători
locali și cei care le susțin afacerile
cu comenzi constante.
Iar benefiicile se extind dincolo de
evoluția individuală a acestor mici
afaceri și de satisfacția clienților.
Potrivit unor studii și analize
internaționale, afacerile
independente creează
aproximativ două treimi din
locurile de muncă din sectorul
privat. Astfel, fiecare 10 milioane
de dolari cheltuiți la o afacere
locală creează 57 de locuri de
muncă.
Mai mult, proprietarii de afaceri
locale tind să angajeze oameni din
comunitate.

Acest lucru contribuie în special la
stabilitatea comunității, având în
vedere că 40% dintre
întreprinderile mici sunt în
comunități cu venituri mici, arată
datele analizate de Asociația
pentru Oportunitatea
Întreprinderilor (SUA).
Afacerile locale contribuie la
diversitatea produselor și
serviciilor disponibile unei
comunități. Companiile locale
aleg articolele și produsele pe
care le vând în funcție de ceea ce
știu că ar consuma comunitatea și
reflectă caracteristicile unice ale
acesteia, indiferent că vorbim de
zona de fashion, de produse
artizanale locale sau de produse
alimentare. De multe ori, oferta
locală este chiar mai interesantă,
tocmai pe fondul personalizării
acesteia.
O nouă tendință ce se remarcă tot
mai mult este legarea
comunităților rurale de cele
urbane prin intermediul acestor
afaceri. Astfel, antreprenorii
oferă mijloace care să asigure
producătorilor locali să-și crească
veniturile și să le fiscalizeze. Aici
vorbim în special de produse
alimentare și de băcănie, dar nu
numai.
În paginile ce urmează veți găsi 10
branduri locale, testate de OrDeLi
și câteva cuvinte despre povestea
lor, alături de invitația de a le
urmări în social media și de a le
testa produsele. Cu siguranță veți
deveni fani, la fel ca noi!

ATELIER

DREAM PRINTS

PRODUCĂTOR MOBILIER LEMN

PRODUCĂTOR TAPET

Atelier Wood Design combină
ingeniozitatea, eleganța și utilitatea
în fiecare design. Compania se
ocupă cu proiectarea, producția și
distribuția de obiecte din lemn
masiv, de calitate, rezistente, pline
de personalitate și autentice. Veți
găsi la ei piese de mobilier ce
îmbină lemnul cu alte materiale
naturale, dar și mici obiecte de
decor, cum ar fi tocătoare de lemn.
Superbe și perfecte pentru
pasionații de gătit.

Construit de la zero de un
antreprenor român cu o experiență
de peste 15 ani în tech, Dream
Prints este un business complet,
întreg procesul – de la idee,
creație, producție și implementare
– fiind făcut in house, cu echipa
proprie.

Obiectele sunt construite manual și
cu grijă din lemn de esență tare
natural - precum stejar, nuc,
eucalipt, camaru, mahon. În
procesul de finisare folosesc uleiuri
minerale și ceară de albine.
Compania colaborează cu parteneri
certificati conform standardelor
FSC® - FSC-C016681 și responsabili
pentru mediu.

Pentru a completa cele 5 colecții
de debut, Dream Prints a demarat
un challenge global adresat
comunităților de ilustratori și
artiști digitali, iar în urma acestuia
a fost selectată o echipă de 13
specialiști care și-au pus
semnătura pe cele peste 100 de
design-uri lansate într-o primă
etapă a proiectului.
Totodată, oferă și o colecție de 25
printuri, dedicată copiilor, realizată
pe suport eco-friendly, fără
conținut de PVC. Brandul livrează
în România din octombrie.

GREENARIUM

DARE TO RUG

DECORAȚIUNI CU PLANTE

PRODUCĂTOR COVOARE

Greenarium este un concept ce a
prins rădăcini în Sibiu, dintr-o
pasiune simplă, pasiunea pentru
plante. Pur și simplu a înverzit din
ideile celor doi, Raluca și Anton, cu
un ajutor binevenit din partea
fratelui lui Anton. Întâmplarea face
că în apropiere de Crăciun, în anul
2015, cei doi căutau idei pentru
niște cadouri mai speciale, pentru
familie și prieteni, însă nimic din
oferta existentă la momentul
respectiv nu îi mulțumea.

Lansat în 2015, Dare to Rug este
primul brand de design românesc
care creează covoare cu smocuri,
manual, amestecând artizanatul și
designul inspirat de modele
tradiționale. Dare to Rug a fost
creat de Andreea Batroș și Flavia
Scînteanu - cele mai bune
prietene cu o pasiune uriașă
pentru design, având curajul
de a provoca designeri și persoane
din întreaga lume să-și
îmbrățișeze dragostea pentru
covoare.

Astfel au decis să încerce să facă
chiar ei primele lor terarii, punând
bazele Greenarium în prag de
sărbătoare.
Practic aici găsești kit-uri complete
pentru a realiza terarii
spectaculoase. Echipa Greenarium
are grijă ca tu să primești tot ce ai
nevoie, in cel mai scurt
timp, inclusiv idei, inspirație și
ajutor cu produsele tale.

Îmbinarea designului contemporan
cu cele mai bune materiale în
procesul tradițional de creare a
covoarelor a fost principala lor
preocupare atunci când și-au
imaginat Dare to Rug. Dragostea
lor pentru design inspirațional stă
acum în centrul mărcii lor. Ne
bucurăm să vedem Dare to Rug și
peste hotare, unde este foarte
apreciat.

ATELIER TRON

COLORFUL MIND

FASHION SUSTENABIL ȘI
PICTURĂ TEXTILĂ

PLANNERE ȘI ILUSTRAȚIE

Atelier TRON a fost creat de
Andreea Tron, împreună cu Iulia
Ciucan și cu ajutorul Cristianei
Tăutu. Aici vei găsi piese de
îmbrăcăminte statement, pictate
manual cu vopsea obținută exclusiv
din plante. Andreea a pus la cale
însă mai mult decât un brand
propriu, ci mai degrabă un hub
creativ. Dacă o vei vizita în atelierul
din Cotroceni, vei regăsi acolo și
ceramică și alte obiecte creative și
de design.

Dacă îți place organizarea și
designul și îți dorești un echilibru
în viață, atunci Colorful Mind este
destinația perfectă pentru tine.
Maria Dinu a creat plannerul
Colorful Mind în 2017, pentru a
oferi un instrument care sã te ajute
sã afli ce este important pentru
tine, și apoi sã planifici cum vei
ajunge acolo.

Suntem o colecție de pasiuni
care provin dintr-o nevoie internă
de exprimare și creștere. Ne
împărtășim vulnerabilitățile, curajul
și simțul umorului prin
îmbrăcămintea pe care o creăm.
Ne uităm în interiorul nostru
desenând ceea ce simțim. Învățăm
meșteșuguri și prețuim tradițiile.
Le dăm înapoi prin cunoștințe
împărtășite și ateliere practice - se
descrie Atelier TRON.

Pe lângă un ilustrator fabulos,
Maria este coach certificat, astfel
încât Colorful Mind reprezintă
un Instrument pentru planificare
personalã care te duce de la
viziunea vieții la to do-list-ul
pentru mâine, elemente de
coaching și Life Design, pentru ca
tu sã știi clar cine ești în viața ta,
ce-ți dorești pentru tine și cum sã
ajungi acolo. Pe lângă acestea,
alături de Maria te poți relaxa la
workshop-uri de acuarelã,
storytelling și life design, ilustrație
și lettering.

ALBALB SHOP

THE STORIES OF O.

MAGAZIN DESIGN ROMÂNESC

FASHION & ACCESORII

AlbAlb Shop, un magazin cochet din
Piața Dorobanți, creat de Cristina
Olteanu, își propune să reunească
într-un singur loc tot ce e mai
interesant în designul românesc de
produs.

Ovidiu Mureșanu și-a început
cariera de freelancer/soloprenor cu
blogul său, un site de lifestyle
masculin. O nișă prea puțin
exploatată și azi, 10 ani mai târziu.
Pe vremea aceea business-ul era
mai degrabă o pasiune, nu o sursă
constantă și consistentă de venit. A
explodat influencer marketingul și
iată-ne azi.

La AlbAlb Shop vei descoperi astfel
bijuterii de autor, obiecte de
porțelan și ceramică, marochinărie,
ilustrații, tricouri cu imprimeuri de
artiști, cărți, lucrări de artă originale
sau în serii limitate.
Toate produsele sunt atent
selecționate pentru a îți aduce
obiecte cu adevărat speciale, care
transmit originalitatea și pasiunea
celor care le-au creat!
Ce spune Cristina despre clienții
AlbAlb: Au fost mai deschiși să
suțină creatorii români și și-au
dorit să descopere mai bine orașul
în care trăiesc. Au înțeles că este
mai important ca niciodată să
susțină producătorii locali.

Ovidiu este un nume de referință
în industrie și generează campanii
de lifestyle la standarde înalte. În
plus, de câțiva ani are un shop –
The Stories of O. – unde vinde
tricouri, hoodies și cămăși cu
mesaje vesele.
E foarte important să îți urmezi
visul, doar că visul ăsta să îl
construiești ca pe un business, să
nu rămână la stadiul de fantezie
frumoasă și atât. Pentru că doar
așa vei avea succes, spune Ovidiu
Mureșanu.

OBOR21.RO

MAISON DES CREPES

COOPERATIVĂ ȚĂRĂNEASCĂ
DIGITALĂ

RESTAURANT

Obor21.ro este o punte digitală între
sat și oraș, care oferă acces la carne
autentică de la țară, în condiții
sanitar-veterinare de secol XXI, iar
țăranii crescători de animale au
piață de desfacere și venituri
fiscalizate. Grija pentru mediu
reprezintă o preocupare, astfel că
rezervarea cărnii înainte de
sacrificare este atât garanția pentru
prospețime, cât și soluția pentru
consumul responsabil, sustenabil,
fără pierderi și fără sacrificări
nejustificate.
Carnea rezervată prin intermediul
Obor21.ro provine în cea mai mare
parte din gospodăriile țărănești din
județele Botoșani și Suceava.
Fiecare etichetă conține informații
detaliate despre proveniența
produselor, inclusiv satul unde a
fost crescut animalul sacrificat,
precum și data sacrificării, data
ambalării în vid și data expirării
produsului.

Maison des Crepes este un
restaurant full service în care
preparatele pe bază de clătite și
pancakes se transformă în opere
de artă.
Conceptul se distinge prin
designul chic al locației, ambianța
și preparatele spectaculoase, care
asigură o experiență culinară
remarcabilă și instagramabilă de
fiecare dată. Ce ne place la acest
loc în afara faptului că au cele mai
mari afine pe care le-am văzut
vreodată și că nu fac niciodată
economie la ele? Faptul că e
întocmai ca în descrierea de pe
Facebook: Maison des Crêpes
aduce savoarea și gustul autentic
al clătitelor franțuzești într-o
locatie urbană, intimă.
Maion des Crepes a crescut între
timp și, după o investiție recentă,
acesta a devenit o franciză de
succes.

POD CU POD LUMINEZI O CASĂ - CAMPANIE ARIEL ȘI CARREFOUR,
ÎN PARTENERIAT CU VIITORPLUS,
PENTRU ILUMINAREA UNOR LOCUINȚE IZOLATE DIN ROMÂNIA

De la lumina lămpii cu gaz, la lumina generată de panouri fotovoltaice, de la
resemnare, la zâmbete. Aceasta este realitatea trăită de locuitorii din comuna
Scărișoara, județul Alba, după ce Ariel și Carrefour, în parteneriat cu ViitorPlus,
le-au asigurat această necesitate de bază, în cadrul campaniei "POD cu POD
luminezi o casă". Pentru primii beneficiari ai campaniei, asigurarea energiei
electrice reprezintă o schimbare majoră: ei reușesc acum să își continue
activitățile casnice fără probleme, chiar și după lăsarea întunericului.
Soluția oferită de ViitorPlus se numește ElectricPOD și constă într-un kit
fotovoltaic de 1Kw care poate asigura funcționarea permanentă a 6 becuri cu
tehnologie LED la o putere echivalentă de 75 W/bec, a unui televizor LED, a unui
frigider, a unui radio și a unor dispozitive de încărcare a telefoanelor mobile.
Până la 30.06.2022, pentru fiecare produs Ariel PODS achiziționat exclusiv din
toate magazinele Carrefour din țară, Ariel și Carrefour fac o donație către
ViitorPlus pentru iluminarea următoarelor locuințe izolate din România.

(AUTO) TENDINȚE ȘI DORINȚE

CE MAȘINI
VOM CONDUCE
ÎN 2022.
ȘI DE CE.
CLAUDIU CIOBANU

În mod evident, electrificarea a trasat
deja o tendință importantă în industria
auto, motiv pentru care vedem pe străzi
din ce în ce mai multe modele full
electrice sau hybrid. Eu sunt fascinat de
mașinile full electrice, am testat mai
multe modele, iar de câteva luni conduc
în mod curent unul. Cred că mi-ar fi
greu să revin la o mașină cu motor
termic...

Cert este că viitorul va fi complet
electric până în 2030 – 2040,
depinde de țară, de constructor.
Numărul de înmatriculări de
autoturisme noi în România a
crescut cu 4,3% în primele nouă
luni ale acestui an, comparativ cu
perioada similară din 2020, iar
mașinile electrice, plug-in hybrid și
full hybrid au ajuns la o cotă de
piață de 12% în primele nouă luni
ale acestui an, de 1,8 ori mai mare
decât cea pe care au avut-o în
aceeași perioadă a anului trecut
(6,4%), potrivit datelor Direcției
Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor
(DRPCIV), prelucrate de Asociația
Producătorilor și Importatorilor de
Automobile (APIA).
Se întâmplă acest lucru și pentru
că Ministerul Mediului din România
încurajează achiziția de vehicule
electrice sau plug-in hybrid printro subvenție de 9.500 de euro
pentru prima categorie și 4.200 de
euro pentru cea de-a doua –
acestea fiind cele mai mari
subvenții din Uniunea Europeană
pentru acest tip de program.
La nivel de Europa, primele 9 luni
din acest an au adus vânzări în
creștere cu 95,6% pentru mașinile
full electrice, comparativ cu aceeași
perioadă a anului trecut, vânzări în
creștere cu 129,5% pentru mașinile
plug-in hybrid (PHEV) și vânzări în
creștere cu 95,2% pentru mașinile
hybride fără încărcare la priză (Mild
Hybrid) – via Autocritica.

În timp ce în aceași perioadă de
comparație, vânzările de mașini cu
motorizare pe benzină au scăzut cu
- 12%, iar cele cu motorizare diesel
au scăzut cu - 24,6%. Citind aceste
date, ce ar mai fi de spus?
Pentru cei care nu îndrăznesc încă
să-și achiziționeze un model full
electric așa de curând, din diferite
motive, un model hybrid plug-in,
adică pe care să-l poți încărca de la
o stație de încărcare publică sau de
la o priză normală, poate fi o
soluție, o soluție intermediară în
drumul către achiziția unui model
full electric.

Un nou trend: mașinile
alimentate cu hidrogen
Pe lângă trendul “electric” apare
din ce în ce mai des în discuție
trendul mașinilor alimentate cu
hidrogen, dar viitorul acestora este
destul de ambiguu, pentru că
această tehnologie, dar și stațiile
de alimentare cu hidrogen costă
acum extrem de mult.
Pe scurt, mașinile alimentate cu
hidrogen au tot propulsie electrică,
dar pe bază de pilă de combustibil
cu hidrogen, adică își produc
electricitatea singure printr-o
reacție chimică între hidrogen și
oxigen.
Acest lucru se traduce prin faptul
că rezervorul de hidrogen se poate
umple în maxim 5 minute,
autonomia e de cca 500 de km, iar
emisiile sunt doar vapori de apă.

De exemplu, de curând, în
Copenhaga, capitala Danemarcei,
serviciul public de taximetre a
achiziționat 100 de mașini
alimentate cu hydrogen, de la
Toyota, constructorul care a făcut
cei mai importanți pași în direcția
“hidrogenizării”. Asta s-a întâmplat
și în contextul în care există o
decizie locală prin care toate
taximetrele din capitala
Danemarcei vor fi ecologice până
2025, iar până în 2030 nu vor mai
exista decât taximetre cu zero
emisii.

Ce mi-aș dori să se
întâmple în industria
auto în 2022?
Eu unul îmi doresc ca modelele
electrificate să fie din ce în ce
mai mult adoptate de către toată
lumea, iar acestea să fie
principala opțiune pentru
achiziția unei mașini. Nu doar că,
la un moment dat, peste câțiva
ani, ne va fi impus să
achiziționăm doar modele
hybride sau full electrice, ci să
simtă fiecare dintre noi că este o
opțiune pentru prezent, nu doar
pentru viitor.
Există încă o împotrivire
sistemică în legătură cu achiziția
unui model electric, având la
bază o prejudecată, potrivit

căreia în România nu avem unde
să încărcăm modelele electrice,
ceea ce este complet fals, iar
premisele pentru creșterea
rețelei de stații de încărcare sunt
nu bune, ci foarte bune.

Oricât de sceptici am fi
noi că rețeaua din
România se va dezvolta
cândva, nu ne vor lăsa
alții, de pe afară, să
rămânem în urmă. Vor fi
din ce în ce mai multe
stații.
Aproape orice centru comercial
sau magazin nou construite, care
are și parcare proprie, dispune și
de stații de încărcare pentru
automobilele electrice. Pe de altă
parte, Tesla deja a început să
construiască stații supercharger
în România. Și mai sunt mulți
alții care dezvoltă rețele de stații
de încărcare mașini electrice,
peste tot în România.
Împotrivirea la această
schimbare și adaptare la noul
normal mai vine și dintr-o
motivație care ține mai mult de
obișnuința noastră de a alimenta
de oriunde, oricând și rapid, cu
precadere în rândul celor tineri
mai de demult, să zic așa.
Dacă tu ți-ai alimentat mașina în
ultimii 20 – 30 de ani cu
combustibil obișnuit, e oarecum
de înțeles împotrivirea asta la o
schimbare destul de radicală.

Cei tineri, însă, vor adopta cu
mare ușurință modelele electrice.
Mă uit la fiica-mea care, deși își
va lua permisul de conducere
abia peste un an, deja mă
întreabă lucruri, se informează și
mă asigură că ea va conduce
doar un model electric.
În plus, am așteptări ca bateriile
care vor alimenta mașinile
electrice în viitorul apropiat să
scadă în greutate și în
dimensiuni și să le crească, în
același timp, autonomia, să fie
mai eficiente. Asta cred că
reprezintă principala provocare
pentru constructorii de mașini
electrice și pe care o vor rezolva
destul de repede.

Ce mașină conduc acum...
Eu am ales un VW eUP, un model
full electric, cu autonomie de
până în 240 de km. Stau la curte,
o încarc peste noapte acasă de la
o priză normală și de la stațiile
publice (un “plin” mă costă cam
45 de lei) și mă bucur zilnic de
senzațiile pe care ți le dă
condusul unei mașini full
electrice. Mai ales că avem multe
drumuri de făcut în oraș.
VW eUP nu e o mașină de
familie, e o mașină de mici
dimensiuni, dar pentru ceea ce
avem noi nevoie, cu o muțime de
drumuri prin oraș, este perfectă:
se încălzește instant pe vremea
asta rece, ne strecurăm ușor în
trafic, parcăm la fel de ușor și
avem grijă și de mediul
înconjurător.

Și ce mașină nu
am condus, dar
mi-aș dori
foarte mult să
conduc...
Tesla. Mi-aș dori să conduc un
model de la Tesla, constructor
care a ajuns la o autonomie
destul de generoasă la unele
modele (500 – 600 de km) și
care promite că o va mări și
mai mult în următorii ani. Asta
ne face pe noi, ca familie, să
ne întrebăm: oare mai merită
să achiziționăm în anii ce
urmează un model cu motor
termic sau cel mult un hybrid
plug-in sau să ne luăm direct
un model full electric, o Tesla,
de exemplu?
Noi deja înclinăm către Tesla,
mai ales că diferența de preț,
având în vedere
disponibilitatea ecotichetului,
nu este una foarte mare, Tesla
are acum reprezentanță în
România, iar rețeaua sa de
stații de încărcare fast charge
se extinde și la noi.
Dacă ai în plan achiziția unei
mașini în viitorul apropiat, să
spunem chiar anul acesta, fă o
analiză rigurosă a pieței și nu
uita un lucru important și tot
mai evident:
Viitorul e electric!

MAGAZINUL
VIITORULUI
CLAUDIU CIOBANU

Cumpărături online - un trend
aproape depășit? În 2022 vorbim
despre o cu totul altă experiență
de cumpărare. De la metode de
plată și livrare alternative, cât mai
facile și rapide, până la concepe
precum dark store sau VR
shopping, pare că noua experiență
de shopping TREBUIE să fie hightech.
Antreprenorii care au mizat pe
online au avut cel mai mult de
câștigat în ultimii aproape 2 ani, ca
urmare a schimbărilor survenite în
comportamentul de consum al
românilor. Astfel, numărul
comenzilor în perioada ianuarie –
august 2021 a crescut cu 55% față
de anul precedent, în timp ce în
valoarea comenzilor plasate s-a
întregistrat o creștere de 77% YOY,
arată datele MerchantPro,
platformă ce oferă soluții Saas
pentru eCommerce. Cele mai
dinamice segmente de piață au
fost fashion & accesorii, It &
electronice, sport și home&deco,
unde creșterile au ajuns și până la
180%.
Deși ritmul de creștere s-a mai
ponderat față de 2020, când piața
de online a evoluat cât în 5 ani,
tendințele își păstrează direcția
ascendentă. Mai mult, potrivit unui
studiu MKOR realizat recent, peste
jumătate dintre români își doresc o
experiență digitală la cumpărături,
în viitor (54%). Doar 16% dintre
consumatori sunt interesați de o
experiență Omnichannel.

Totodată, 37% dintre consumatori
așteaptă o experiență Premium, la
prețuri accesibile, iar siguranța și
distanțarea fizică rămân o
prioritate pentru experiența de
cumpărare în magazinele fizice,
mai arată studiul citat.
Această experiență High-Tech a
fost definită de către respondenții
la studiu prin următoarele aspecte:
Aplicații mobile care să ofere o
interfață prietenoasă și intuitivă,
creată pentru a facilita procesul
de cumpărare (28%)
Gadget-uri și tehnologii care să
optimizeze procesul de
cumpărare în magazinele fizice
(tablete, coduri QR, coșuri cu
scanner de cod de bare, panouri
digitale, cărucioare electrice,
stații pentru încărcarea
telefonului) (11%)
Cabine de probă și oglinzi
virtuale în magazinele fizice
Vizualizarea 3D a produselor
din magazinele fizice sau din
cele online
Posibilitatea de a testa
produsele prin tehnologia VR
Crearea unui manechin virtual
personalizat
Modalități de plată fără
numerar (introducerea caselor
de tip self checkout) (15%).
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Și dacă vi se pare că suntem
departe de aceste trenduri, hai să
vedem cine sunt retailerii care deja
setează tonul. Aplicații mobile, care
facilitează procesul de cumpărare
prin funcționalități precum
scanarea produselor direct cu
telefonul, plata din aplicație, liste
de cumpărături sau verificarea
disponibilității produselor au deja
Mobile Self-Scanning - Kaufland
România, Carrefour App - Carrefour
România, aplicația Metro - Metro
România.
Tehnologii care permit scanarea
produselor în magazin, înainte de a
ajunge la casa de marcat, pentru
eficientizarea timpului putem
accesa cu oK-Scan de la Kaufland
România.

Tururi virtuale ale magazinelor și
tehnologii care permit identificarea
produselor pentru a afla mai multe
detalii despre acestea putem face
cu tur virtual - Rehau România,
Raft interactiv - Syscom Digital.
Despre case de marcat self
checkout nu mai vorbim. Le vedem
deja implementate cu succes de
Carrefour, Cora, Auchan, Mega
Image, Kaufland, Lidl și IKEA.
În ceea ce privește experiența
Premium la cumpărături,
respondenții din cadrul studiului
Consumer Trends.Live își doresc
diversitate de produse și servicii
(9%). One-stop-shop, care să fie și
loc de cumpărături, dar și un loc
pentru relaxare și socializare.

De asemenea, consumatorii își
doresc magazine fizice organizate,
aerisite și minimaliste (12%),
consiliere profesionistă și produse
de calitate (7%), prețuri accesibile,
oferte, promoții (7%) și beneficii
pentru membri (carduri cadou,
vouchere, concursuri, transport
gratuit și retur simplificat) (1,3%).
Un aspect menționat de asemenea
de consumatori se referă la
bonificații pentru returnarea
ambalajelor.
Și în aceste cazuri avem deja
retaileri cate bifează aceste
caractiristici ale experienței
premium și cu siguranță numărul
lor va crește în curând.
De exemplu, eMag este retailerul
care acoperă toate nișele one-stopto-shop, oferind de la produse
electronice, sportive și
îmbrăcăminte, până la produse
alimentare și articole esențiale.
Bonificații pentru returnarea
ambalajelor care încurajează
comportamentul sustenabil
regăsim la Kaufland - automate
pentru reciclat, la Carrefour și
Auchan - reciclarea uleiului folosit,
dar și campanii pentru reciclarea
plasticului. Campanii care
încurajează comportamentul
sustenabil în ceea ce privește
alegerea articolelor vestimentare și
reducerea consumului de apă
avem, printre alții, la H&M, iar un
serviciu gratuit de ridicare a
electrocasnicelor vechi e oferit de
eMag.

q-Commerce-ul este noul
"gold rush" din retail.
Vedem tot mai mulți
jucători mari care fac pasul
către această zonă, fie că
vorbim despre curierat, fie
de jucătorii tradiționali din
eCommerce care dezvoltă
acum modele inovative de
quick commerce.
Este clar că, odată cu
schimbările generate de
pandemie și creșterea
puterii de cumpărare a
generației Z, se conturează
tot mai mult modele de
business care susțin nevoia
de "instant gratification" și
"quick access".
Adrian Ciucur,
CEO YELLOW.MENU

qCommerce, noul gold rush
din retail
De remarcat și o altă tendință spre qCommerce - quick
commerce - când consumatorul își
dorește livrarea produselor în
câteva ore de la plasarea
comenzilor.
De altfel, trendul confirmă
îndreptarea spre o economie
digitalizată, în care procesele
trebuie automatizate - nu doar cele
de comandă și plată, ci și cele de
aprovizionare sau livrare. E singurul
mod în care afacerile pot ține pasul
cu ritmul din ce în ce mai rapid în
care consumatorul își dorește să
intre în posesia produselor
comandate.
Un studiu recent arată că 80%
dintre consumatorii din Generația
Z își doresc livrarea produselor în
mai puțin de 24 de ore de la
plasarea comenzii, iar aproape
40% abandonează coșul de
cumpărături dacă nu este
satisfăcut de experiența pe site.
Suntem clar pe un trend puternic,
susținut și de noua generație de
cumpărători, de integrare a qcommerce-ului în obiceiul de
consum, explică Cristian Grozea,
co-fondator BeeFast, start-up tech
de curierat ultra-rapid, care oferă
livrare în 55 de minute de la
confirmarea comenzii. BeeFast,
care are deja peste 300 de
magazine partenere în București și
Ilfov, s-a extins din luna noiembrie
și în Brașov și va continua și în 2022
extinderea națională.

În aceeași idee a livrării rapide,
rețeaua națională de lockere
pentru ridicare și/sau retur rapid sa extins exponențial. Astfel, avem
easybox prin care livrează eMag,
dar și Libris, cea mai mare librărie
online din România. Decathlon are
propria rețea de lockere în
magazine și cu siguranță 2022 va
mai aduce noutăți în acest sens.
Vedem tot mai mulți jucători mari
care fac pasul către această zonă,
fie că vorbim despre curierat, fie
de jucătorii tradiționali din
eCommerce care dezvoltă acum
modele inovative de qCommerce.
Este clar că odată cu schimbările
generate de pandemie și
creșterea puterii de cumpărare a
generației Z se conturează tot mai
mult modele de business care
susțin nevoia de "instant
gratification" și "quick access".
Acestea au început cu segmentul
restaurantelor, unde activăm și
noi cu brandurile virtuale și
conceptul de mâncare gourmet,
gătită proaspăt de către chefi și
livrată acasă sau la birou, însă
pariul meu este că vor cuprinde
majoritatea verticalelor de
cumpărături în următoarele 12-18
luni, spune Adrian Ciucur, CEO
Yellow.Menu.
Conceput ca un restaurant online
cu meniu dinamic, care se schimbă
zilnic, Yellow.Menu oferă
posibilitatea de a comanda meniuri
gourmet, cu livrare prin rețeaua
proprie de curieri în București și
Cluj-Napoca, inclusiv pe bază de
abonament.

Un nou concept de shopping își
face prezența din ce în ce mai
mult: conceptul de dark store, care
la bază reprezintă un mix intre un
magazin clasic și un depozit. Zona
de depozitare facilitează un
serviciu de tip click-and-collect
(comandă online și ridică din
magazin) sau funcționează ca o
platformă de picking pentru
vânzările online.
De cele mai multe ori, un astfel de
magazin partea de sus (etajul) este
pentru depozitare, pe mai multe
niveluri, iar parterul magazinului
este pentru achiziția din magazin
de produse fresh (inclusiv food to
go), loc de luat masa, case de
marcat fără casier sau drive
through pick up.
Glovo Expres gestionează mai
multe spații de Micro Fulfillment
Center - un spațiu comercial
special gândit pentru a oferi
produse de larg consum, și nu
numai, exclusiv prin servicii de
livrare rapidă, zilnic, tot timpul
anului.
Bolt Market - noul serviciu de
livrare a cumpărăturilor aduce
clienților produse alimentare și non
alimentare din stocurile proprii și
poate fi accesat direct din aplicația
Bolt Food.
Pregătirea comenzilor și livrarea
produselor se face din puncte de
lucru plasate strategic în interiorul
orașelor, aproape de locurile în care
clienții trăiesc, muncesc și își
petrec timpul liber.

Augmented &
Virtual Reality
În curând, vom asista la o accelerare a
tehnologiilor multi-senzoriale aplicate,
ce stimulează simțul vizual, auditiv și
tactil și vor duce experiența din
magazin la un alt nivel, motiv pentru
care sisteme precum Augmented și
Virtual Reality vor fi din ce în ce mai
prezente pentru a îmbunătăți
experiența de shopping și a minimiza
diferența dintre digital și magazinele
fizice.
Acestea sunt, pe scurt, câteva dintre
tendințele în comportamentul de
consum. Ne plac sau nu, suntem
pregătiți să le adoptăm sau nu...
rămâne să ne demonstreze 2022!

AWARENESS PENTRU
PRODUSELE ȘI SERVICIILE
TALE ÎN PIAȚA DE
RETAIL, FMCG &
E-COMMERCE DIN
ROMÂNIA

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
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B2B Meetings eate o platformă
de business care conectează
companiile de retail cu
potențialii furnizori de servicii
pentru retail

Publicație B2B dedicată
sectoarelor IT&C, multimedia și
eCommerce

#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

Walt Disney
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