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HOBBY = RĂSFĂȚ 
PENTRU CORP, MINTE 

ȘI SUFLET
iunie-septembrie 2022

În numărul 5

Mai bine de 2 ani de pandemie, restricții, izolare, nesiguranță 
socială, economică și politică, și multe zboruri anulate spre 
vacanțe îndelung așteptate... Când am crezut că au trecut 

grijile pentru cei dragi, pentru noi, pentru job, pentru ziua de 
mâine, au venit altele, mai dure...

 
 Printre nenumărate surse de emoție și stres, acești ani au 

adus și lucruri bune: am descoperit că a lucra de acasă poate fi 
și eficient și productiv și amuzant, dar și epuizant; că locuința 

merită mai multă atenție; că a trăi într-un spațiu organizat, 
funcțional și frumos decorat este esențial.

 
Mai mult decât atât, am învățat că pasiunile ne sunt hrană 

pentru corp, pentru minte și pentru suflet. Unele vechi, altele 
noi, în timp ce multe încă așteaptă să le explorăm.

 
Despre hobby-uri te invităm să citești în paginile ce urmează, 

pagini născute tot din pasiune, în urmă cu un an. Așadar, la 
ceas aniversar pentru noi, haideți să ne lăsăm împreună 

reechilibrați de aceste clipe de libertate care ne ajută să ne 
revenim când suntem copleșiți de sarcini, termene limită, știri... 

Să vă încărcați de bine și inspirație! 
 
 

Diana Moldoveanu & echipa OrDeLi
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Când eram copil, un gând 
îmi revenea repetitiv în 
minte: că voi face ceva ce va 
rămâne peste ani! Aceasta 
este prima mea carte 
dedicată băieților mei și celor 
ca ei! Sau o capsulă a 
timpului în care Alex și Seb 
vor fi mereu mici, curioși și 
jucăuși!

Scrisul este unul din hobby- 
urile mele. Copiii mi-au dat 
un nou ton vocii (tone of 
voice), ce se aude în această 
poveste cu principii de bază 
din organizare (sortarea pe 
categorii și depozitarea 
cromatică) și care îi învață pe 
micii cititori răbdarea, 
generozitatea și grija față de 
spațiu și de lucruri. 

Alex și Seb în Țara Curcubeu 
este o carte potrivită pentru 
copii de la 1 la 7 ani și o poți 
comanda online de la 
Editura Didactica Publishing 
House, alături de numeroase 
alte povești și titluri 
educative.  
 
Despre pasiuni este și acest 
număr, despre ce ne descrie 
și ne face pe noi să fim NOI!

Să îți fie lectura plăcută și 
plină de inspirație și util. Ca 
de fiecare dată!

D I A N A
M I H Ă I L Ă

MASTER  PROFESSIONAL  ORGANIZER

https://www.edituradph.ro/alex-si-seb-in-tara-curcubeu.html
https://www.edituradph.ro/
https://www.edituradph.ro/


Scanează
codul

și comandă
cartea



3MODALITĂȚI
PRIN CARE POȚI 
AVEA MAI MULT 
TIMP PENTRU 
PASIUNI
de DIANA MIHĂILĂ

Organizarea ne poate oferi orele de care 
avem nevoie pentru cultivarea pasiunilor. 
Iar planificarea și gestionarea eficientă a 
timpul și a resurselor, poate adăuga și alte 
hobby-uri în agenda ce pare mult prea 
încărcată.

ORGANIZARE PE PLAN PERSONAL

ORGANIZARE  |  1



Alcătuiește un orar, ca la școală. În domeniul gestionării 
timpului tehnica se numește time blocking. Fiecare 
activitate are desemnat un interval de timp. Când minutele 
alocate s-au scurs, trecem la următoarea. Prima activitate 
este reluată în următoarea zi în care este trecută în program. 
Pauzele cresc așteptarea și sporesc dorința, susțin unii 
specialiști comportamentali. 

1.
2.

3.
Identifică și limitează activitățile 
care nu te relaxează și nici nu te fac 
mai productiv, cum sunt privitul cu 
orele la TV sau scrollatul fără țină în 
social media. 

Programează-ți pasiunile din timp. 
Pune-le în agendă cu suficiente zile 
înainte și setează remindere. Te vor 
ajuta să nu uiți și să te pregătești. 
De pildă, dacă vorbim de un sport, 
vei avea vreme să îți pregătești 
echipamentul și să nu ratezi 
antrenamentul. 



Vrei să desenezi mai mult? Așează-ți 
pensulele, creioanele, planșele și 
ustensilele de desen pe birou, la 

îndemână.
 

Vrei să faci mai multă mișcare? 
Pregătește-ți din timp treningul, 
tenișii, rucsacul și sticla cu apă.

 
Vrei să mănânci mai sănătos? Taie 

fructele și legumele cubulețe și 
pune-le în caserole, astfel îți va fi la 

îndemână să servești o gustare 
sănătoasă în timpul săptămânii.

În cartea sa, Atomic Habits, James Clear prezintă 
Legea efortului minim.



Tot James Clear spune 
că este nevoie de 
repetiție pentru ca o 
acțiune să se 
transforme în rutină. 
Cum? Punând 
activitatea nouă (și 
poate mai puțin 
atractivă) înaintea uneia 
care ne aduce 
satisfacție. Mersul la sală 
poate fi o corvoadă 
pentru un sedentar care 
preferă maxim câteva 
ture de bazin. În 
schimb, dacă 
antrenamentul este 
făcut înainte de înot, 
primul devine mai 
suportabil și este mai 
probabil să fie 
transformat în 
obișnuință când al 
doilea joacă rol de 
recompensă. 





PASIUNEA CE TEPASIUNEA CE TE  
POATE FACE CAMPION:POATE FACE CAMPION:  
AUTOMOBILISMULAUTOMOBILISMUL
Interviu cu Bogdan Dobranici, campion național, 
pilot și instructor de conducere defensivă și pilotaj
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Automobilismul pare un hobby 
la îndemână. Ai permis, poți să 
conduci! Mulți credem că dacă 
ne descurcăm onorabil în trafic 
și avem reflexe bune vom fi 
automat piloți extraordinari, în 
cel mai scurt timp. În realitate, 
o astfel de pasiune necesită 
antrenament intens, echilibru și 
anduranță. Bogdan Dobranici, 
campion național, pilot și 
instructor de conducere 
defensivă și pilotaj ne introduce 
în fascinanta lume a mașinilor 
de curse.

Este automobilismul un hobby 
accesibil pentru publicul larg?
 
Bugetul, talentul și destinul 
dictează direcția! Motorsportul 
este un hobby pentru o parte 
dintre noi, dar și o meserie 
foarte bine plătită pentru piloții 
profesioniști, care se antrenează 
zilnic pentru a practica acest 
sport la cel mai înalt nivel. 

Care sunt beneficiile acestui 
hobby în condusul din traficul 
de zi cu zi?

În primul rând, te educă, te face 
să devii mai asumat și mai
responsabil pentru acțiunile 
tale. Practicând acest sport într- 
un cadru organizat, chiar și la 
nivelul unui track day, unde poți 
participa cu mașina personală, ai 
ocazia de a consuma adrenalina 
pe care alții poate aleg să o 
consume în traficul de zi cu zi. 
Recomand cu căldură cursurile 
de conducere defensivă, ce ne 
fac să conștientizăm pericolele 
la care ne expunem și la care îi 
expunem pe ceilalți șoferi.

Vreau să devin pilot. De unde 
încep? Ce etape trebuie să 
parcurg? 

Ca în orice ramură sportivă, și în 
motorsport este bine să începi 
de la o vârstă cât mai fragedă. La 
4-5 ani, copiii se pot antrena și 
pot participa în competiții de 
karting. Pentru cei care 
îmbrățișează acest hobby mai 
târziu, primul pas este absolvirea 
unei școli de pilotaj. 

Trebuie să fii 
suficient de 
talentat, să te 
antrenezi exact cât 
trebuie și să ai 
bugetul pentru a 
face toate astea! 

Bugetul variază de 
la câteva sute de 
euro la câteva 
milioane de euro.

spune Bogdan. 



Cum se antrenează piloții? 

Pregătirea fizică generală este 
esențială. Ea urmărește creșterea 
capacității de efort, a rezistenței, 
dar și antrenarea țintită a
anumitor grupe musculare. Piloții 
fac această pregătire specifică în 
mașina de curse sau la simulator. 
Viteza de reacție, de coordonare, 
de adaptabilitatea, dar și forța și 
echilibrul sunt calități pe care 
piloții trebuie să și le 
perfecționeze în permanență. 

Mă pricep la mecanică, mi-am 
modificat mașina. Pot să intru 
cu ea pe circuit, să particip la 
competiții?

Dacă descopăr acest hobby mai 
târziu, de cele mai multe ori 
începutul este cu mașina 
personală, cea de zi cu zi. 
Urmează apoi primele modificări: 
sistem de frânare, suspensii, 
modificări ale motorului, sisteme 
de siguranță etc., pentru a deveni 
una de "curse". După aceste 
transformări, din pricina uzurii 
ridicate și a costurilor foarte mari 
de rulare, autoturismul nu va mai 
putea fi folosit zilnic. 
Ideal este să cumperi o mașină 
pregătită special pentru 
competițiile la care îți dorești să 
participi. În spatele lor se regăsesc 
extrem de multe ore de cercetare 
și de dezvoltare a numeroși 
ingineri. Adesea, când tragi linie, 
este mai ieftin să cumperi o 
mașina deja dezvoltată pentru 
curse decât să încerci să aduci 
modificări unui vehicul de serie.

Competiții pe 
care nu trebuie 
să le rateze un 
pasionat:

Trebuie să te bucuri
de o etapă de
Formula 1, fie că
vorbim despre Monte
Carlo, una dintre cele
mai spectaculoase
sau de circuitul 
Spa-Francorchamps,
unul dintre cele mai
tehnice, dar și o
etapă a
Campionatului
Mondial de Raliuri și
din Campionatul
Mondial de
Anduranță. Finlanda
este una dintre cele
mai faimoase etape!





A debutat în motosport în urmă cu 10 ani, la competiții de viteză în
coastă, time attack și anduranță. În 2021, a devenit Campion
Național al Clasei CN2, din cadrul Campionatului Național de

Anduranță, pilotând un prototip Radical SR3. În 2022, a luat startul
în prima sa competiție internațională, în cadrul Ligier European

Series, ce se desfășoară pe faimosul circuit de Formula 1, Paul
Ricard, din Franța. Când nu este pe circuit, Bogdan conduce
departamentul de vânzări al Skoda România / AVIA Motors. 

-

B O G D A N  D O B R A N I C I





ROMÂNII ȘI 
HOBBY-URILE. 
CÂT TIMP ȘI CÂȚI 
BANI ALOCĂM 
PASIUNILOR

Pentru a aduce în 
acest număr 
perspectiva voastră, a 
cititorilor, alături de a 
noastră, a autorilor, am 
realizat în perioada ce 
s-a scurt între cele mai 
recente două numere, 
un sondaj în mediul 
online despre 
importanța hobby- 
urilor în viața noastră.

Participanții la 
chestionar au 
răspuns în 
unanimitate că 
hobby-urile 
susțin sănătatea 
minții.

Preferate sunt cititul, 
dansul, călătoriile, 
sportul, bricolajul, 
pictura, grădinăritul, 
gătitul, arta fotografică, 
decorarea casei, 
pescuitul, filmele, 
confecționarea de 
bijuterii, reparațiile.

Alte răspunsuri 
interesante: privitul 
păsărilor, raftingul, 
drumețiile, concertele, 
jocurile de societate, 
cusutul, croșetatul, 
tricotatul, mersul pe 
bicicletă, yoga, 
numerologia, 
proiectele creative 
(DIY = Do It Yourself).

SONDAJ ORDELISONDAJ ORDELI

DIANA MIHĂILĂ
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10TOP HOBBY-URI 
NOMINALIZATE:

Acum că v-am dat idei de lucruri noi de încercat, 
să vedem cât timp și câți bani alocăm pasiunilor, 
ca mai apoi să descoperim preferatele.

Cei mai mulți respondenți au spus că dedică 
săptămânal hobby-urilor între una și două ore 
(42,3%), iar 30,7% urcă până la 5 ore. 84,7% dintre 
ei cheltuie lunar pentru cultivarea pasiunilor 
între 100 și 300 de lei. 



Călătoriile (75,5%)

Lectura & storytelling-ul (61,6%)

Amenajările interioare (48,6%)

Grădinăritul (47,2%)

Gătitul / Proiectele DIY (42,6%)

Dansul (42,1%)

Sportul (32,4%)

Muzica (30,6%)

Pictura (29,2%)

Makeup-ul (14,4%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



20DE MINUTE DE 
SOLUȚII DE 
ORGANIZARE A 
BAGAJULUI DE 
VACANȚĂ

În acest număr, m-am gândit că ar fi util și un video cu 
soluții de organizare a bagajului. Este vară, călătorim și vrem 
să ne bucurăm cât mai mult de zilele libere, nu să cărăm 
valize mult prea grele și să ne fie cald ori frig tot concediul că 
n-am pus ce trebuie în valiză. Așa că vă invit să vedeți o parte 
din cea de-a 5-a ediție a evenimentului live 
#MareaOrganizare (+un bonus de la Super Neatza cu Răzvan 
& Dani) și să încercat soluțiile potrivite pentru voi. 

ORGANIZARE  |  4

de DIANA MIHĂILĂ

https://www.facebook.com/dianamihaila.ro/videos/1147177225858469/
https://www.facebook.com/dianamihaila.ro/videos/1147177225858469/


Scanează codulScanează codul  
și vizioneză clipulși vizioneză clipul



1500UNA DINTRE CELE 
MAI MARI COLECȚII 
DE JOCURI DIN 
ROMÂNIA

Pe Mihai Ungureanu l-am descoperit în comunitatea cu 
idei de organizare. A făcut o postare de ne-a dat pe toți pe 
spate! Sute de jocuri de societate triate și grupate! 
Și bărbat și organizat și pasionat? Era clar omul perfect 
pentru un număr de revistă despre pasiuni. 

Haideți să îl cunoaștem pe Mihai, @omucu board games 
cât pentru o țară întreagă!

INTERVIU ORDELI

 DIANA MIHĂILĂ
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https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare
https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare
https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare/posts/1259202071243548/
https://www.facebook.com/omucu


Cum reușești să le găsești ușor? 
Care sunt trucurile tale de 
organizare? 

Acum sunt o grămadă de magazine 
specializate, și online și offline. 
Prefer magazinele fizice din Târgu 
Mureș, e fain să și interacționezi cu 
vânzători care știu ce vând. Pe 
lângă asta, comand și de la 
magazinele online de la noi și 
particip la cel mai mare târg din 
lume, anual, în Essen, Germania, de 
unde cumpăr noutăți.

Am făcut rafturi speciale pentru ele, 
în primul rând ca să folosesc 
eficient spațiul. Jocurile de societate 
nu au condiții speciale de 
depozitare, poate singura chestie cu 
care poți greși e să le lași undeva 
expuse la soare și să se decoloreze 
coperțile, dar rafturile mele n-au 
problema asta.

Când ai realizat că îți poți 
transforma hobby-ul în business?

Nu mi-am propus să fie neapărat 
business, mai mult am dorit să 
existe evenimente ca cele din afara 
țării la care participam deja. Pe 
măsură ce a crescut foarte mult 
hobby-ul acesta în România, a 
crescut și piața de evenimente în 
domeniu, așa că acum organizăm o 
tabără anuală și cel mai mare 
festival dedicat jocurilor de 
societate din țară. 

Avem o asociație care se ocupă de 
tot, iar banii încasați sunt folosiți 
integral pentru a crește calitatea 
evenimentelor, toți trăim din 
altceva.

De când ai această pasiune? Care a 
fost primul board game cumpărat și 
câte deții în prezent?

Am început cu jocurile moderne prin 
2010, când am descoperit Catan și de 
atunci m-a prins tare microbul. Mă 
jucasem și în copilărie ce era pe 
atunci, m-am jucat și pe calculator, 
practic m-am jucat tot timpul ceva. 
Dar când am descoperit jocurile 
moderne de societate, am renunțat la 
tot restul. Acum am ajuns la 
aproximativ 1.500 de jocuri și colecția 
este în continuă creștere.

Ai un hobby dependent de 
organizare. Ai fost o persoană 
ordonată sau ți-ai educat această 
latură pe măsură ce pasiunea 
pentru jocuri a crescut?

N-am fost niciodată ordonat și nu sunt 
nici acum cu altceva decât cu jocurile și 
cu benzile desenate, altă pasiune. Dar 
degeaba aș avea o așa colecție mare 
dacă n-ar fi ușor să ajung la fiecare joc. 



Din vasta experiență de jucător 
și de organizator de evenimente 
de board games, ce beneficii are 
o astfel de activitate? Prea mulți 
afirmăm că suntem stresați, 
anxioși și cu insuficient timp 
pentru activități recreative. 

Nu de timp ducem lipsă, ci de 
prioritizarea modului în care ne 
petrecem timpul liber. Din punctul 
meu de vedere, jucatul jocurilor de 
societate este o activitate de 
calitate, pune în mișcare neuronii și 
mai și socializezi. Este un mod de 
petrecere a timpului, ignorat până 
de curând. 

Hai să facem pasiunea să 
crească! Ce i-ai spune unei 
persoane care nu are acest 
hobby, dar ai vrea să îl 
îmbrățișeze?

Să încerce câteva jocuri de tipuri 
diferite, preferabil cu oameni care 
s-au mai jucat. Evenimentele sunt 
un punct foarte bun de pornire, 
lumea e foarte prietenoasă.

Când are loc 
următorul mare 
eveniment?

În 2022, avem două 
evenimente. Primul este 
Tabăra Jocurilor, ce va 
avea loc între 25 și 31 iulie 
și va aduna peste 50 de 
pasionați, timp de o 
săptămână, într-o locație 
absolut superbă din 
județul Harghita. Vom 
îmbina jocurile moderne 
cu activitățile în natură. 
Al doilea este Zilele 
Jocurilor, cel mai mare 
festival dedicat jocurilor 
de societate din România 
și va avea loc în luna 
octombrie, la Târgu 
Mureș. Este a 
VIII-a ediție.



Recomandă-ne câteva din 
jocurile tale preferate și 
spune-ne puțin despre 
fiecare în parte.

Preferatul meu e Carcassonne, 
în doi jucători. Îl joc de peste 10 
ani, am câștigat de două ori 
campionatul național și am 
participat la mondiale și chiar 
am avut campion mondial 
român, pe Marian Curcan, din 
Iași. Este un joc ușor de înțeles, 
se poate juca în 5 jucători (6 cu 
extensie), dar devine foarte 
tactic în doi. O tură merge 
simplu, tragi un cartonaș și îl 
așezi pe hartă să potrivească
drumuri, orașe, câmpii și pui 
sau nu omuleț pe el să 
controlezi anumite zone. Are 
farmec și pentru începători, 
căci faci o hartă pe care o vezi 
cum crește, dar devine foarte 
tactic pe măsură ce-l cunoști 
mai bine. Alte recomandări 
pentru începători ar fi: Catan, 
Ticket to Ride și, de ce nu, orice 
joc de petrecere, cel mai 
important e să te distrezi!



FASHION 
ORGANIZING. 
SOLUȚII PENTRU 
UN DULAP MEREU
”LA MODĂ”

Stilul și organizarea pot merge mână în 
mână, incluzând modul în care alegem 
hainele, cum și unde le depozităm, ce 
lăsăm la vedere și la îndemână și ce 
punem sus ori mai ferit. Interviul cu Irina 
conține câteva schimbări de paradigmă 
chiar și pentru pasionații de organizare, 
căci scoate stilul personal la lumină.  
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D I A N A  M I H Ă I L Ă

INTERVIU ORDELI

Credit foto: Amalia Savinescu

Un interviu cu Irina Markovits, 
Style Coach & stilist personal



”Pasiunea mea are legătură cu 
a fi martor și facilitator al 
procesului de transformare 
interioară și exterioară a femeii 
care alege stilul - expresia ei 
stilistică, descoperirea 
identității și selectarea hainelor 
și a culorilor care comunică cine 
este cu adevărat. Sunt anumite 
aspecte ale modei care mă 
fascinează: felul în care 
vestimentația reflectă 
schimbările sociale, diferențele 
de statut, gusturile și valorile 
unei epoci. Sau modul în care se 
nasc tendințele, cum se 
difuzează în rândul nostru, 
motivele și momentele pentru 
care ne tentează „noul”...”

Așa descrie, pe scurt, stilistul 
Irina Markovits pasiunea sa 
pentru fashion. Ea vede stilul 
personal ca pe o devenire a 
sinelui, iar garderoba nu doar ca 
pe un spațiu funcțional, ci și ca 
pe unul decorativ, inspirațional. 
Să începem cu subiectul preferat 
al acestei secțiuni: organizarea.

Care sunt trucurile tale preferate 
de organizare a hainelor? Dar a 
pantofilor și a accesoriilor?

În primul rând, țin să organizez 
hainele pe sezoane (primăvară-vară, 
toamnă-iarnă) și pe categorii 
vestimentare. Așa îmi este foarte 
ușor să identific unde anume sunt
piesele cu care vreau să îmi 
construiesc o ținută și în ce ordine
îmi parcurg garderoba. Tricourile, 
puloverele, jeanșii și fularele/ 
eșarfele le țin separat, în sertare, 
împăturite în stil KonMari. Restul 
sunt pe umerașe, grupate pe 
categorii: cămăși și bluze, rochii, 
fuste, pantaloni, sacouri și/sau 
cardigane. Câte o piesă pe umeraș. 
Ce nu vezi, ignori sau uiți!



În garderoba 
capsulă nu există 
nici surplus inutil, 
nici piese adăugate 
impulsiv.

Acasă, am gândit construcția 
dulapurilor astfel încât organizarea 
să fie intuitivă. Dulapurile mele au 
două bare: pe cea de sus am agățat 
hainele pentru partea superioară a 
ținutelor/corpului, pe bara de jos
sunt umerașele cu pantaloni și fuste. 
Atunci când dulapurile clientelor 
permit, recomand aceeași variantă.

Pentru organizarea bijuteriilor, 
recomand folosirea un colier
statement drept element de 
decorare a camerei sau a dressing- 
ului: plasat pe un bust din catifea, 
undeva la nivelul ochilor. În felul 
acesta, o bijuterie care vorbește 
despre stilul personal este ancoră 
vizuală în fiecare dimineață și seară 
și, dacă nu  înfrumusețează o ținută, 
ne înfrumusețează spațiul. În al 
doilea rând, le recomand să își 
împartă bijuteriile în două cutii 
compartimentate: una pentru cele 
de folosință uzuală, a doua pentru ce 
știu ele că poartă rar (nu mă refer 
doar la bijuterii prețioase, de ocazie, 
ci la acelea foarte de sezon sau 
spectaculoase). 

Cât despre pantofi, organizarea 
depinde mult de spațiu. Dacă 
este restrâns și sunt în fața unei 
garderobe ce poate cuprinde 
doar un sezon, recomand ca 
pantofii să fie ținuți în cutii: 
depozitarea este eficientizată, 
curățarea este minimă, 
identificarea se poate face cu 
ajutorul unei etichete pe care 
scrii o mini-descriere a perechii 
din interior. Sau se poate opta 
pentru cutii transparente. 

Un alt mic secret al organizării 
încălțămintei este să depozitezi 
pantofii cei mai eleganți, 
spectaculoși, pe raftul cel mai 
înalt: îi folosești rar, nu are sens 
să ocupe locul unei perechi pe 
care o cauți frecvent. În sfârșit, o 
a treia recomandare este 
folosirea acelor organizatoare 
pentru pantofi, care permit 
așezarea pe verticală, cu un 
pantof deasupra celuilalt. 



Cât de importantă este 
identificarea paletei 
cromatice în alcătuirea 
unei garderobe 
eficiente?
Paleta cromatică potrivită este un 
instrument esențial atât pentru 
eficientizarea garderobei, cât și a altor 
aspecte ce ne susțin stilul. Când știm care 
sunt culorile care ni se potrivesc, deciziile 
de shopping se simplifică: știm ce 
căutam, nu mai bâjbâim, nu mai facem 
greșeli stilistice, nu mai cumpărăm la 
întâmplare. Știind că am ales ce mi se 
potrivește, devin un consumator mai 
educat, mai conștient, cu discernământ.

Datorită paletei cromatice, în timp, 
garderoba devine coerentă, „legată” 
vizual. Culorile armonizate cu înfățișarea 
se asortează implicit între ele, iar dulapul 
devine un sanctuar, o experiență 
senzorial-vizuală ce ne dă o stare de calm 
interior. Hainele sunt ordonate, iar culorile 
sunt aranjate pentru ca privirea să le 
parcurgă cu plăcere.

Multe femei care optează pentru 
alcătuirea unei garderobe-capsulă, acea 
garderobă funcțională și trans-sezonieră, 
care le servește zilnic (adică este făcută 
pe criteriile activităților recurente), în care 
toate hainele sunt selectate atent, li se 
potrivesc, le plac, se asortează bine între 
ele și creează un număr mare de ținute. 



3 etape către 
stilul personal...
Procesul complet de coaching 
stilistic are mai multe etape care 
durează, în medie, 3-4 luni și se 
derulează în 8-12 ședințe. 

Prima etapă stă sub semnul 
clarității, inspirației și simplificării. 
Mai întâi, clienta construiește un 
colaj de imagini cu ținute ce o 
atrag, pe care apoi îl analizez pentru 
a identifica elementele ce îi 
compun „stilul”. În paralel, explorăm 
și legătura dintre stări emoționale, 
corp și stil vestimentar: Cum își 
dorește să se simtă atunci când e 
îmbrăcată într-o ținută care o 
reprezintă și o înfrumusețează? Cât 
de bine se simte în corpul său și 
când nu se simte în largul ei? Ce 
emoții negative declanșează în ea 
shopping-ul, dulapul dezorganizat 
și prea plin, îmbrăcarea unei ținute 
în care nu se simte „ea însăși”? 
La finalul primei etape, clienta știe 
foarte clar care sunt ținutele care o 
reprezintă și îi reflectă stilul și are o 
prima listă de shopping care o ajută 
să își completeze sau să își reseteze 
garderoba. Tot acum stabilim o 
serie de obiective și câteva acțiuni, 
astfel încât stilul să nu fie doar 
„merg la shopping, din când în 
când”, ci viziune personală însoțită 
de direcție și repere (de la cum își 
dorește să arate și să se simtă, la 
acțiuni, gânduri, obiceiuri sau 
ritualuri ce marchează progresul 
stilistic și îi transformă relația cu 
stilul, feminitatea sau 
consumerismul).

A doua etapa este educația 
vestimentară. Trecem prin toate 
principiile stilismului personal – de 
la armonizarea formei și a 
proporțiilor corpului, cu anumite 
croieli, la paleta de culori potrivită 
și modalități de combinare a 
culorilor, accesorizare, pași și detalii 
ale construcției unei ținute 
complete - personalizate în funcție 
de caracteristicile fizice. Toate 
devin acel foarte bogat bagaj de 
cunoștințe pe care îl va folosi ani la 
rând.

În etapa a treia, trecem la 
garderoba propriu-zisă. Începem 
prin a învăța diferența dintre dulap 
și garderobă, apoi identificăm 
tipare de shopping și de acumulare 
(care au legătură cu nivelul de 
selectivitate, cu relația cu banii, cu 
ce stări ne aduc sau ascund 
lucrurile pe care le cumpărăm). 
Împreună verificăm ce anume 
lipsește din garderobă, dacă clienta 
are tot ce este necesar pentru baza 
acesteia și lucrăm printre altele la 
un buget de shopping, făcând 
priorități pe sezoane sau luni. 

La final, facem o trecere în revistă a 
ce au însemnat concret aceste 
întâlniri: ce s-a schimbat, ce a 
învățat și a exersat, cum își simte 
evoluția de la prima întâlnire până 
în prezent, ce alege să facă zilnic 
pentru stilul ei... 

Ședințele acestea sunt cele mai 
frumoase momente pentru că au și 
o parte de recunoaștere și mândrie 
față de efortul personal și de auto- 
responsabilizare pentru 
continuarea dezvoltării și creșterii.



În funcție de ce îmi aleg hainele 
(conformație, înălțime, ocupație etc.)

În ordinea criteriilor tehnice, în funcție 
de conformație (siluetă și proporții ale 
osaturii), de paleta cromatică și în 
funcție de activitățile frecvente 
(profesionale, sociale, personale). 
Ca umbrelă, peste toate acestea, vin 
criteriile non-tehnice, care țin de 
psihologie, de estetică și de 
senzorialitate: cum vreau să mă simt 
în hainele pe care le port, ce doresc să 
exprim (ce fel de persoană sunt prin ce 
îmbrac, ce gusturi am, sunt o persoană 
conservatoare sau una non-conformistă 
etc.). 

Cum fac achiziții mai conștiente și 
mai potrivite? 

Începem prin a ne educa vestimentar. 
Odată ce ne este clar ce fel de haine, 
culori, imprimeuri, tipuri de ținute ne 
stau bine, discernământul nostru se 
activează: s-a făcut declicul care 
valorizează calitatea, nu cantitatea.
O altă opțiune este planificarea 
financiară. După o triere de garderobă, 
alocăm achizițiilor stilistice, auto- 
responsabilizându-ne, o sumă sau un 
procent pe lună, trimestru sau sezon 
(nu mai mult de 10% din venitul 
personal). Un astfel de gest aduce și o 
conștientizare a motivelor pentru care 
fac shopping.
O a treia opțiune, este să începi cu un 
mare inventar al garderobei. Asta 
presupune cuantificarea, la propriu, a 
fiecărei categorii vestimentare din 
dulap. Pe lângă efortul fizic și mental 
pe care îl implică, atunci când vezi pe 
hârtie cât de multe lucruri ai, inevitabil 
ajungi să faci o pauză de la a-ți 
cumpăra încă un lucru. 



Se spune că atunci când faci ce 
îți place, nu simți că lucrezi nici 
măcar o zi. Ce sfat de afaceri dai 
unui antreprenor la început de 
drum?

Pentru mine este cât se poate de 
adevărat! În momentele ce țin de 
munca mea, simt că nu „lucrez”, în 
sensul că nu depun efort. Intru 
puternic în acea stare denumită 
„flow”. Se întâmplă când creez un 
workshop de la 0 (de la concept, la 
structură, la titlu, la mesaje și 
vizualuri). Când sunt în timpul unei 
sesiuni fantastice cu o clientă și are 
un moment de claritate legat de 
identitatea sa stilistică. Când este 
uimită de bogăția de ținute pe care 
o ascundea garderoba ei. Când 
aceasta se vede în oglindă diferit 
îmbrăcată și se privește cu alți ochi. 

Sintagma se adeverește și atunci 
când sunt entuziasmată de ceea ce 
le ofer femeilor, când sunt 
conștientă de valoarea experienței 
mele, când sunt prezentă în munca 
mea. Separat, există și aspecte care 
țin de viața de antreprenor, care nu 
mă încântă, pe care le simt ca fiind 
mai curând niște disconforturi 
necesare: momentele în care sunt 
nevoită să fac vânzări sau să 
negociez, gestionarea contabilității 
și a unor aspecte administrative...

Cum stabilim cantitatea optimă 
de lucruri? Există trucuri în acest 
sens?

Nu știu să existe astfel de ecuații 
de tip „one size fits all”. Din 
perspectiva mea, dificultatea vine 
din modul în care ne raportăm la 
stil. Persoanele care se raportează 
strict pragmatic, rațional și 
funcțional sunt excepții. Iar cele
minimaliste sunt și disciplinate la 
extrem și adepte ale non- 
consumerismului.

Conexiunea majorității cu stilul 
este emoțională, de la istoria 
personală, la preferințe estetice, la 
emoții din sfera siguranței, la 
definiția proprie a feminității și a 
frumuseții ori la relația cu vârsta, 
cu corpul, cu banii... 

Ceea ce înseamnă că volumul 
optim va varia de la o persoană la 
alta, în funcție de nenumărați 
factori. 



  2SFATURI PENTRU 
ANTREPRENORII 
LA ÎNCEPUT DE 
DRUM
de la Irina Markovits, style coach și stilist vestimentar

1.  Specializează-te! În engleză, există o vorbă: „Jack of all 
trades, master of none”. Cu cât listezi mai multe aptitudini 
sau variante diferite de proiecte, cu atât lași impresia de 
superficialitate. E ca și când clienților le spui că te pricepi 
câte puțin la câteva lucruri, dar nu excelezi la niciunul. 
Alege-ți o nișă, continuă să înveți aprofundat și fă tot ce îți 
stă în putere pentru a deveni expert pe respectiva nișă.
 
2.  Oferă depășind așteptările clientului. E relativ ușor să 
oferi un produs sau un serviciu care doar funcționează, 
merge, e „conform așteptărilor”. Pentru mine, „conform 
așteptărilor” se apropie de mediocritate, îmi spune că acel 
lucru a fost bifat și făcut pe pilot automat de cel/cea care 
mi-l oferă. Reputația profesională, loialitatea clienților și 
deloc de neglijat, feedback-ul și recomandările acestora 
trebuie să fie în proporție directă cu cât suflet depui în 
munca ta. 



Sunt 
Diana Mihăilă
Primul Master Professional Organizer
din România și realizator al rubricii 
”Marea Organizare Matinală”, din 
cadrul Super Neatza cu Răzvan & 
Dani (Antena 1), lider național de 
audiență. 

Recent am lansat prima mea carte 
pentru copii, cu concepte de bază din 
organizare: Alex & Seb în Țara 
Curcubeu.

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, în 
timpul pandemiei. 

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. 

Scriu pe ideiorganizare.ro (abonează- 
te la newsletter!) și dezvolt o 
platformă integrată de servicii și 
produse pe dianamihaila.ro. Iar uneori 
fac și conferințe și demonstrații 
publice de organizare.

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

https://www.edituradph.ro/alex-si-seb-in-tara-curcubeu.html
https://www.edituradph.ro/alex-si-seb-in-tara-curcubeu.html
https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare
https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare
https://ideiorganizare.ro/
http://eepurl.com/g_n9x9
https://www.dianamihaila.ro/
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T U  C E
H O B B Y  A I ?

DIANA MOLDOVEANU

Credit foto: Fab Squad Studio by Ioana Dodan



Recunosc că m-a enervat adesea întrebarea
aceasta. Mi se părea atât de banal să spun cititul,

muzica, filmele sau călătoriile. Cui nu-i plac
chestiile astea? Dar ce le fac hobby? Pasiune?

 
"Noroc" că a venit pandemia și am început să
normalizăm ideea de hobby. Căci, așa cum îi

spune și definiția, un hobby este acea activitate
pe care o faci în timpul liber, din plăcere.

 
Așa am descoperit că am o mulțime de hobby-
uri, deloc de neglijat, ba chiar în topul celor mai
populare din lume, la nivelul generației mele -

Millenials, dacă nu v-ați prins. Și, mai mult decât
atât, aceste hobby-uri m-au (și ne-au) ajutat să

ne păstrăm echilibrul și sănătatea mentală. Iar în
contextul celor doi ani de pandemie și al
vremurilor tulburi în care trăim, acestea
contribuie cu succes la starea de bine. 

 
În paginile ce urmează vom trece în rrevistă

câteva idei despre cum să integrezi hobby-urile
în designul casei - indiferent că vorbim de

colecționari, de cititori în serie, de iubitori ai artei
și nu numai -, despre cum și când pasiunile se

transformă în business-uri de succes, dar și
despre știința din spatele hobby-urilor și de ce

sunt acestea atât de importante.
 

PS: Hobby-urile mele? Evident, designul interior
și declinarea sa în diverse filisofii de viață,

bicicletele single speed și explorarea orașelor pe
două roți, ilustrația și cititlul.

Diana



HOBBY THERAPY: 
CUM ȘI DE CE 
PASIUNILE NE 

AJUTĂ SĂ AVEM 
SUCCES 
DIANA MOLDOVEANU

Psihologii asimilează învățarea a ceva nou cu un
reset dat creierului. Astfel, un hobby nou,

explorarea unei pasiuni mai vechi sau pur și
simplu exersarea unui skill pe care nu știai că îl ai

pot fi metode nu dor de a te relaxa, ci și de a
deveni mai creativ. Iar creativitatea aceasta nou

descoperită o poți aplica atât în hobby-ul
practicat, cât și în activitatea ta profesională
principală. Resetul suplimentar dat forțat de

pandemie ne-a determinat să explorăm și noi
domenii de activitate, iar pentru mulți, acestea

au devenit noi businessuri. Sau pasul spre
antreprenoriat. Nu sunt doar opinii sau observații

asupra celor din jur, ci fapte dovedite științific. 



În ultimii doi ani trebuie să
recunoaștem că am fost un pic
forțați să ne apucăm de un
hobby nou. Mulți eram prinși
mai degrabă în focusul pe
muncă. Și între job și familie,
alături de timpul petrecut în
trafic și ocazionalele ieșiri cu
prietenii, nu prea mai era loc de
hobby-uri. Și nici nu ne păsa
prea tare de lucrul acesta.
Oricum întrebarea ce hobby-uri
ai a dispărut din cele mai multe
interviuri de angajare și CV-uri,
nu-i așa?

Apoi a venit pandemia și
deodată toți aproape că ne-am
simțit obligați să avem un
hobby. Sau chiar mai multe. Și
uite așa că s-au golit rafturile de
produse de grădinărit, rafturile
de făină sau rafturile cu haltere
din magazinele sportive. Era
necesar să ai un hobby. Ca să
nu-ți pierzi mințile. Și oricât de
exagerată pare afirmația, de
fapt nu este. În perioadele
stresante, hobby-urile ajută la
controlul stărilor de stres, al
anxietății și scade
probabilitatea de a suferi de
depresie. 

Însă, mai spun studiile, este
foarte important cum îți alegi
hobby-urile. Vrei doar să te
deconectezi? Vrei să îți
stimulezi creativitatea? Vrei să
te eliberezi de stres, să consumi
niște calorii? Să îți recapeți sau
să îți îmbunătățești forma
fizică? În funcție de motiv, ar
trebui să-ți alegi hobby-ul. 

Un studiu efectuat în Australia a 
arătat că 1,35 milioane persoane 
care au participat la activități 
sportive obișnuite de echipă au 
fost mai puțin probabil să 
sufere de depresie, anxietate 
sau stres. 

Psihologul american Kimberley 
Carder citat într-un material 
dedicat efectelor pandemiei 
asupra creierului, că acesta este 
mereu conectat și în căutarea 
noutății. Astfel, „începerea unui 
nou hobby este revigorantă – 
un buton de resetare pentru 
creier”. Mai mult, o activitate 
nouă ne permite să descoperim 
o altă latură a noastră, fiind în 
contact cu noi înșine. Iar cu cât 
conectarea cu sine este mai 
puternică, cu atât crește gradul 
nostru de reziliență. 

Începerea unui nou hobby 
este revigorantă – un 
buton de resetare pentru 
creier.

Kimberley Carder
psiholog

Un alt studiu, publicat de 
Oracle, a arătat că pandemia a 
lăsat câteva urme și în 
personalitatea noastră. Astfel, 
40% dintre respondenți s-au 
declarat mai conștienți de sine, 
iar 38% mai dispuși să încerce 
lucruri noi.



Aceeași cercetare a arătat că a
sta mai mult online a avut un
impact deosebit și asupra
percepției despre sine. Iar
percepția s-a schimbat în bine,
cei mai mulț spunân că ultimele
luni i-au făcut să se simtă mai
deștepți. 

Hobby-urile ne fac să ne
simțim mai inteligenți

70% dintre respondenți spun că
au citit mai mult și au învățat
mai multe în timpul pandemiei
și că se simt mai deștepți. Prin
comparație, doar 30% spun că
haosul pandemiei i-a distras de
la a continua să învețe lucruri
noi.

70% au început, de asemenea,
cel puțin un hobby „la modă” în
timpul pandemiei, cele mai
comune patru hobby-uri fiind
antrenamentele la domiciliu (46
la sută), gătitul (27 la sută),
prepararea cafelei (23 la sută) și
filmează videoclipuri TikTok (21
la sută).

Pandemia a avut un impact și
asupra canalizării cheltuielilor în
raport cu hobby-urile noi
descoperite și cu stilul de viață.

Astfel, în timp ce unii au făcut
cumpărături excesive și au
acumulat mai multe bunuri -
32%, un procent similar s-au
organizat mai bine,
îndreptându-se spre
minimalism și reducerea
cantității de bunuri acumulate. 



Pe de altă parte, dacă te simți
blocat în activitate și îți dorești
să fii mai creativ, atunci ar
trebui să alegi alte tipuri de
hobby-uri. Într-un studiu recent,
făcut pe 40 dintre oamenii de
știință de impact - inclusiv 4
câștigători ai premiului Nobel -
Robert Root-Bernstein și colegii
săi au cercetat corelațiile dintre
felul n care își petrec aceștia
timpul liber și impactul
profesional. 

Corelațiile nu sunt echivalente
cu relația cauză - efect, desigur,
însă concluziile lor sunt
relevante.  Așadar, acestea au
arătat că anumite hobby-uri și
modalități de petrecere a
timpului liber au un anumit
impact asupra inovației de care
au dat dovadă subiecții în
domeniul lor de activitate. 

Oamenii de știință care au
exersat gândirea vizuală,
activitățile kinestezice sau
recunoașterea unor pattern-uri
auditive au avut un impact mai
mare în domeniul lor. Deloc de
neglijat, pictura, desenul,
sculptura au demonstrat că au
cea mai mare legătură cu
impactul în domeniul științei. 

Desigur, acest lucru nu
înseamnă că trebuie să vă
apucați de toate activitățile
creative care vă trec prin minte.
Potrivit unui alt cercetător în
domeniu, numărul ideal de
hobby-uri este de 2-3. Cum le
alegi pe cele potrivite? Vă
aștept cu răspunsul și în
paginile ce urmează. 
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Având în vedere numeroasele beneficii
ale hobby-urilor, de la îmbunătățirea
sănătății mentale și fizice și până la
posibilitatea unui venit suplimentar,

începi să te întrebi dacă nu ar trebui să
te apuci și tu de unul, nu e așa? Mai ales
dacă ai citit deja paginile despre afaceri

începute din pasiune și nu numai. 
Dacă nu știi de unde să alegi, poți începe
cu unul creativ, mai ales că acest tip de
hobby poate declanșa în tine un spirit

antreprenorial sau, așa cum arată
studiile, o abordare pragmatică, dar

inovativă în ceea ce faci. Ce trebuie să ai
în vedere? Ca acestea să aibă undeva

legătură cu activitatea ta de bază.
Alături vei găsi 3 hobby-uri creative de
încercat în această vară. Sau oricând îți

dorești, nu e ca și cum avem un deadline
pe creativitate. De ce 3? Pentru că 2-3
hobby-uri reprezintă numărul ideal de
activități recreative pe care ar fi indicat
să le ai. Nu o spunem noi, ci Dean Keith
Simonton, un cercetător cunoscut care

și-a dedicat munca creativității.
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HOBBY-URI 
CARE STIMULEAZĂ 

CREATIVITATEA

3



1

3
2

ÎNVAȚĂ O LIMBĂ STRĂINĂ. 
Nu numai că oferă o oportunitate de dezvoltare
personală, dar deschide și mai multe drumuri pentru
creșterea profesională. Învățarea unei noi limbi este,
de asemenea, legată de beneficii precum atenție
sporită și abilități îmbunătățite de multitasking. În
plus, contribuie la creșterea stimei de sine și îți va
îmbunătăți productivitatea.  De asemenea, în
procesul de dobândire a fluenței într-o nouă limbă, va
trebui să-ți activezi creierul pentru a procesa noua
limbă, ceea ce îl va activa.

DEZVOLTĂ-ȚI LATURA ARTISTICĂ
Artele vizuale pot ajuta la îmbunătățirea 
conectivității dintre emisferele ale creierului, iar 
rezultatul obținut în urma unui proces artistic - 
pictură, desen, caligrafie, fotografie etc - 
contribuie la creșterea stimei de sine. De la 
învățarea de noi tehnici până la concentrarea 
asupra detaliilor estetice, hobby-urile creative 
necesită focus.  Așa mintea ta învață să ia o pauză 
de la stres. Până la urmă, chiar îți place ce faci, nu?
Din această categorie fac parte și olăritul sau 
modelarea ceramicii, crearea de bijuterii, animația 
3D, sculptura și multe altele din zona aceasta. 

ÎNVAȚĂ SĂ CÂNȚI LA UN INSTRUMENT
Cercetările arată că muzica este un stimul puternic 
pentru neuroplasticitate. Instrumentele muzicale 
îmbunătățesc coordonarea  minte-corp. Experții cred 
că acest lucru se datorează faptului că practicarea 
asocierii mișcării (actul de a cânta la instrument), 
tiparelor sonore (muzică) și tiparelor vizuale (citirea 
muzicii) întărește conexiunile dintre regiunile motorii 
și auditive ale creierului.
Învățarea este asociată cu abilități de ascultare 
îmbunătățite, autodisciplină, depășirea eșecurilor 
repetate, experimentare și colaborare de succes. 
Sună a ceva ce ai nevoie pentru jobul tău? Sau poate 
afacerea ta? Atunci ți-ai găsit hobby-ul perfect. 
Și nu, nu contează că nu vei atinge perfecțiunea, 
pentru că nu acesta este țelul tău. 
Ce vei atinge însă va fi curajul de a experimenta. 
Chiar și atunci când rezultatul nu este perfect.
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DE LA HOBBY LA
BUSINESS. 

CUM ÎȚI DESCOPERI
CALEA



Ah, ce ciudat sună. Dar nu e.
Poate nu știai însă există
persoane care te pot ajuta să-ți
croiești sau mai bine zis
proiectezi viața pe care se o
iubești. Unul dintre aceștia este
Cristia Oțel, care a creat
programul Life Design. 

Am cunoscut-o pe Cristina
acum mulți ani, când ideea de
life design părea să existe cu
adevărat doar în filme. Iar
Cristina te invita să-ți imaginezi
cum ar putea arăta viața ta
peste 1, 3, 5 ani dacă ai înțelege
ce înseamnă succesul pentru
tine, dacă ai avea curaj să îți
asculți inima și să faci mai mult
din ceea ce te împlinește, dacă
ai putea să îți asculți fricile fără
să le lași să ia decizii în locul
tău, dacă ai ști de ce ai nevoie și
la ce vrei să renunți, dacă ai
îndrăzni să devii arhitectul
propriei tale vieți. Suna destul
de idealist. Uneori încă mi se
pare o utopie, dar vă
mărturisesc că și semnătura
mea în OrDeLi vine tot ca
urmare a programului de Life
Design făcut cu Cristina. Atunci
am înțeles că îmi place să scriu
mai mult decât multe alte
lucruri și că a scrie și ce îmi
place, dincolo de job, îmi va
aduce multă bucurie. Așa că
iată-ne. 

Revenind la Cristina, este 
 trainer și coach cu 14 ani de
experiență în Learning &
Development, mai întâi în
corporație și de mai bine de 3
ani ca antreprenor. Are peste
4.000 de ore de training la activ,
iar felul în care te ajută să
vizualizezi locul în care te afli
este unul dintre lucrurile care îți
rămân în ADN după ce te
intersectezi cu Cristina. Așa că
nu putea lipsi din acest număr
un interviu despre... life design.
 

Simți că ideea zilei
de luni te irită. Te
neliniștește. Că
perspectiva
următoarei ședințe
îți dă palpitații.
Preferi să faci orice
altceva, numai să
nu te gândești la
taskurile de la job.
Îți amintești de
toate scuzele
copilărești din
școală și te întrebi
dacă le-ați putea
aplica acum. Însă
nu poți da skip la
viața de acum. Mai
bine îți găsești
calea. Spre viața
pe care să o
iubești. 



Cât de des apare întrebarea -
oare acesta este drumul meu?
Fac ce trebuie/vreau? - în
cariera? 

În rândul clientelor mele apare
foarte des întrebarea asta. Pe
mine mă bucură mereu pentru
că e un semn că perspectiva lor
începe să se schimbe, că încep
să se cunoască mai bine, să
observe că au opțiuni, să iasă de
pe pilot automat, să facă alegeri
conștiente, bazate pe valori, nu
pe frici. Legat de valori, e
important să înțelegem care
sunt cele importante pentru noi
într-o anumită perioadă a vieții
și să le identificăm pe cale care
nu mai sunt hrănite în rolul
curent pe care îl avem în carieră,
altfel riscăm să ne mutăm în alt
departament, în altă companie
sau alt domeniu și să avem
aceleași nemulțumiri.

Care sunt cele mai mari
impedimente - din punctul de
vedere al clienților tăi - în a
face ce vrei versus a face ce
trebuie/meseria pentru care te-
ai pregătit?

Mintea. Răspunsul mai elaborat
ar fi că mentalitatea noastră,
convingerile noastre ne dictează
ce credem că e posibil pentru
noi, ce putem, ce merităm, care
e locul nostru în lume și tot ele
ne determină comportamentele
și obiceiurile. Mai sunt și o
sumedenie de frici care ne pot
ține blocați în cariere care nu ne

Ce înseamnă Life Design pentru
tine?

Plec de de premisa că viața nu ar
trebui să fie doar despre a-i
supraviețui, ci și despre a o trăi.

Life Design, pentru mine, e un
proces continuu din momentul
în care înțelegi că și tu îți poți
crea o viață pe care să iubești
indiferent de trecutul tău și de
mesajele pe care le-ai primit încă
din copilărie.

E o călătorie prin care să dai la o
parte zgomotul, să rescrii
convingerile care nu te susțin, să
îți clarifici cum arată pentru tine
o viață cu sens, aliniată cu
valorile tale și să faci pașii
necesari care te duc acolo.

Imaginează-ți procesul de a crea
o viață care ți se potrivește
perfect ca pe o călătorie într-un
loc de care să te îndrăgostești
atât de tare încât vrei să rămâi.
Life Design te ajută să înțelegi
care e acel loc nou pentru tine,
care e itinerariul cel mai potrivit,
ce nu îți va servi în noua ta viață
și e cazul să lași în urmă, cum să
faci ca lucrurile de luat cu tine să
încapă cât mai bine în bagaj și să
facă acomodarea ta să meargă
cât mai lin.

Poți afla mai multe 
despre Life Design & ce 
face Cristina Oțel
ascultându-i podcastul - 
Pauza de Bine.



mai) reprezintă: teama de eșec,
teama de succes, teama de ce
vor spune ceilalți, teama de
respingere... Deseori oamenii fac
schimbări abia atunci când
costul de a rămâne pe loc devine
mai mare decât costul de a se
urni. Dar mintea ne poate fi și
prieten, nu doar dușman și
colaborarea cu un coach și/sau
un terapeut ne poate ajuta să ne
antrenăm mentalitatea de
creștere.

Nu e ușor nici să trăiești o
viață conștientă în care iei
deciziile potrivite pentru
tine, nici să trăiești pe pilot
automat și să îi lași pe
ceilalți să decidă ce, cum
și când ar trebui să faci.
Avem însă libertatea să ne
alegem greul, iar eu l-am
ales pe cel care mă ajută
să am o viață împlinită și
fără regrete.

Cristina OȚEL
TRAINER & COACH
LIFE DESIGN 

Apoi, antreprenoriatul nu este
pentru oricine. Nu e un tărâm
idilic unde totul e roz și unde
faci numai ce vrei sau ce îți
place. Provocările sunt nelipsite
și cântăresc deseori mai mult. Și
aici ai de făcut lucruri care poate
nu îți plac, de exemplu cele
administrative, de contabilitate
sau de vânzare. Pe unele le poți
delega sau externaliza, pe altele
le înveți. 

O variantă cu mai puține riscuri
probabil este să începi să pui
bazele unei afaceri pe lângă job-
ul pe care îl ai. Cum îmi place
mie să spun, nu testa
adâncimea apei cu ambele
picioare. 

Poți testa la scară mai mică
ideea, să ”probezi” rolul de
freelancer/soloprenor, să vezi
cum te simți, dacă îți vine sau
nu. În plus, ne dăm timp să
creăm și o siguranță financiară,
să punem deoparte bani cât să
ne putem susține în primele 6
luni sau chiar în primul an.

Ar trebui să urmam impulsul de
a face ce ne place? Care sunt
lucrurile pe care trebuie să le
luam în considerare?

Simt să încep cu a spune că nu
toate pasiunile noastre trebuie
monetizate sau transformate în
business-uri. E bine să mai
păstrăm pasiuni sau hobby-uri și
pentru plăcerea noastră, să nu le
secăm de bucurie prin presiunea
de a genera venituri din ele.
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Primul lucru e exact asta: faptul că poți face ceea ce îți place și asta îți
aduce bucurie, energie și un sentiment de împlinire.

Al doilea avantaj este că poți crea afacerea într-un fel în care să
susțină stilul de viață pe care ți-l dorești. Fac parte din categoria de
antreprenori care cred că business-ul se subscrie vieții, nu că ne
adaptăm viața ca să se muleze pe business.

Și un al treilea beneficiu este libertatea pe care o ai de a crea și lansa
proiecte, servicii, produse care sunt aliniate cu valorile tale, de a
colabora cu oameni cu misiuni similare sau complementare cu
misiunea ta și de a fi alături de clienții tăi într-un mod autentic,
combinând ceea ce îți aduce bucurie cu povestea ta, cu elementele
care te fac pe tine unic.

În plus, e o oportunitate grozavă de dezvoltare personală pentru că în
business vor ieși la iveală convingeri pe care încă nu le-ai rescris, se vor
activa frici cu care să îți renegociezi relația și vei dobândi noi și noi
abilități.

avantaje în a face
din ceea ce-ți place
un business

Cristina OȚEL
 LIFE DESIGN



48% dintre cei care au încercat un nou
hobby în timpul pandemiei au câștigat

bani transformându-l într-un venit
suplimentar. Banii au fost folosiți

pentru a plăti datorii (52%) 
sau pentru a economisi (51%).

47% dintre respondenți au investit
bani din economii sau carduri de

credit pentru echipamente speciale
pentru a câștiga în cele din urmă bani

din hobby-ul lor.
79% dintre consumatori au spus că își

vor continua hobby-ul chiar și după
terminarea pandemiei. 

 
sursa: LendingTree Report, 2021
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ȘI-AU 
TRANSFORMAT 

PASIUNEA 
ÎNTR-O AFACERE

De la o idee la un business de succes poate fi
doar un pas. La fel și de la pasiune până la o

viață în care faci exact ce-ți place.

D I A N A  M O L D O V E A N U



Fă ceea ce-ți place și nu vei munci
o zi în viața ta! Cu siguranță ai
auzit asta cel puțin o dată. Și cu
siguranță te-ai gândit la asta de și
mai multe ori, mai ales atunci
când la job nu erau toate roz.
Când taskurile se adună și e tot
mai greu să intri în flow parcă
revine obsesiv ideea de a face
ALTCEVA. De a începe un business
pe cont propriu. Să fii propriul șef
sună tare bine. Sau sună? 

Unii antreprenori realizează
repede că nu e deloc ușor să fii cel
ce ia deciziile. Mai ales când TU,
cel aflat la început de drum, ești și
social media manager, și
marketing manager, și director de
achiziții și persoana responsabilă
de customer service și... desigur,
creierul afacerii. 

Potrivit unor statistici publicate de
IPSOS recent, 29% dintre cei din
Generația Z au un spirit
antreprenorial ridicat. Millennialii
sunt în procent de 36% dornici să
își exercite spiritul antreprenorial,
iar cei din generația X în
proporție de 33%. 

Un studiu recent - făcut la nivelul a
18 țări și la care au participat
peste 3.000 de antreprenori
milionari - a mai arătat că această
nouă avangardă a
antreprenorilor cu vârsta de 35 de
ani vine cu o abordare diferită a
afacerilor față de generațiile mai
în vârstă, mai ales în ceea ce
privește ambițiile și stilul lor de
conducere.

Astfel, potrivit Global
Entrepreneur Report, ei creează
mai multe companii, cu angajați
mai mulți și cu profituri țintă mai
mari.  De altfel, rezultatele sunt
probate și de statisticile la nivel
internațional. În timp ce
antreprenorii din generația
„baby boomers” au înființat în
medie 3,5 companii, această cifră
se dublează cu mult până la 7,7
companii pentru grupul
millennial. 

În România, mai ales ultimii doi
ani, am putut observa o efuziune
în ceea ce privește spiritul
antreprenorial. Apar tot mai
mulți freelanceri, tot mai mulți
antreprenori în domeniul
serviciilor - sigur v-ați intersectat
cu cel puțin un business/life coach
în ultima luna, profesie aproape
inexistentă în urmă cu 10 ani -,
dar și producători locali sau
antreprenori care își doresc să
aducă în România produse ori
servicii testate în alte țări și
inexistente pe piața noastră. 

În paginile ce urmează veți regăsi
14 povești, deși ar fi putut fi mult
mai multe, de afaceri care au
ceva special, de antreprenori care
au pornit de la o idee, de la o
pasiune pentru ceva și au ajuns la
un business. Sigur, nu sunt (toate)
business-uri de milioane de euro,
însă toate sunt afaceri în care se
poate observa cu ochiul liber
pasiunea, creativitatea. Vă invit
să le (re)descoperiți și să vă lăsați
inspirați! 



HOTBIKES.RO

Până în urmă cu doi ani, Cristian
nu-și imagina că o pasiune se poate
transforma într-un business. Cel
puțin nu una atât de nișată, cum
este cea pentru bicicletele single
speed. A descoperit însă mai întâi
cât de ușor te deplasezi cu bicicleta
prin oraș, cât de simplu este să o
parchezi la birou, cât de multă
energie oferă această navetă simplă
la birou. Apoi a construit prima
bicicletă. De aici până la propriul
magazin, inițial online, nu a fost
decât un pas. Acum pregătește
deschiderea primei locații fizice, un
magazin - hub creativ și de
socializare pentru cei care îi
împărtășesc viziunea despre
mobilitate urbană și importanța
aplicării sloganului HotBikes:
#ArdeGrăsimeaNuBenzina. 
Iar cel mai mare atu al său este că
își cunoaște toți clienții, le oferă
consiliere și uită să-i întrebe, nici la
luni distanță de la achiziție, dacă se
distrează pedalând.

CRISTIAN MOLDOVEANU, 
MAGAZIN DE BICICLETE COOL

MĂDĂLINA ANDRONIC

Mădălina Andronic este o
ilustratoare pe care este imposibil
să o treci cu vederea. Se inspiră din
arta naivă, folclor, dragoste și
călătorii. Are master în ilustrație la
Camberwell College or Arts,
Londra, a dezvoltat un stil puternic
și distinctiv și lucrează pentru
clienți din întreaga lume. Este și
autor de carte așa că numele ei
apare pe numeroase coperte. Stilul
ei inconfundabil respiră pasiune.
Desenul m-a învățat să am
răbdare, mai ales într-o vreme în
care nicăieri în altă parte a vieții
mele nu o aveam. Și m-a învățat
să privesc ce e în jur cu alți ochi -
“traduc” automat orice văd într-o
posibilă lucrare, de cele mai multe
ori fără să vreau. Nu știu dacă
desenul mi-a schimbat percepția
asupra lumii, dar cu siguranță mi-
a oferit posibilitatea unor
alternative imaginare , spunea
Mădălina pentru iQads. Din 2018,
creează la Puglia, Italia.

MĂDĂLINA ANDRONIC,
ILUSTRAȚIE



COMPLICE.RO

Oana Pascu a lucrat în corporație
mulți ani, însă pasiunea pentru
cadoul perfect o avea din anii de
facultate, când avea mereu o idee
pentru colegii în căutare de daruri.
Mulți ani mai târziu, a fondat
Complice.ro, o resursă interminabilă
de experiențe ce pot fi făcute
cadou, cu orice ocazie, celor dragi. 
Astfel, de la cadourile clasice, de tip
șosete de Crăciun, bijuterii de
aniversare sau ciocolată de 1 martie,
Oana ne invită să facem pasul spre
acele cadouri care nu pot fi uitate.
Cum ar fi prima dată când străbați
orașul într-un HotRod. Sau când
zbori cu un motodeltaplan. Ori ce
gust are prima bere făcută de tine.
Ori ce miros are parfumul creat de
tine alături de mama ori de prietena
cea mai bună. Ideile sunt
nelimitate, iar dacă nu găsești ce-ți
dorești pe site-ul Complice.ro , Oana
te ajută să creezi cadoul perfect,
experiența perfectă. Pentru că
aceasta este pasiunea ei. 

OANA PASCU, 
CADOURI EXPERIENȚIALE

LIBRIS

Librăria online Libris.ro a marcat în
2021 30 de ani de existență și peste
18 milioane de titluri vândute.
Dincolo de cifrele care vestesc
investiții și depășirea de
milestones, Libris este o afacere de
familie născută și dezvoltată din
pasiunea pentru carte. Laura
Țeposu, CEO al companiei și cea
care a dezvoltat prezența online a
afacerii începute într-o mică
librărie din Brașov, este ea însăși
pasionată de cărți. Din această
pasiune s-au născut acțiunile
conexe ale companiei, cum ar fi
dotarea bibliotecilor școlare,
acțiunile de încurajare a lecturii
sub umbrela #RespectYourself sau
sutele de ore de evenimente și
dialoguri culturale sub umbrela
LibFest. În plus, în incinta Libris
funcționează o sală de lectură, iar
angajații companiei pot citi în
timpul programului. Sloganul 
 Libris - WeKnowBooks - este astfel
pus în practică, la propriu. 

LAURA ȚEPOSU, 
CEA MAI MARE LIBRĂRIE ONLINE



BALNAK DESIGN

Cu background profesional destul
de departe de zona de amenajări
interioare, Geanina Matei nu-și
imagina că biroul ei de ITist se va
transforma într-unul unde încearcă
să facă noțiunile de design interior
accesibile oricui. Însă acest lucru s-
a întâmplat când s-a mutat la
Viena și a fost nevoită să
amenajeze un apartament după o
metodă cunoscută de noi toți: trial
& error. Acum a lansat un eBook și
un curs de design interior și sunt
sigură că nu se va opri aici.
Resursele oferite de Ioana sunt
valoroase, sunt ușor de înțeles și
fac ca totul să pară mult mai ușor
de înțeles. Iar alegerile mai simple,
pentru că știm ce provocare
reprezintă ele atunci când avem de
amenajat o locuință. Pe site-ul
Balnak veți găsi câteva amenajări
simplu de replicat, însă vă invit să
urmăriți Balnak pe Instagram
pentru tips&tricks care vă fac viața
mai frumoasă cu eforturi minime. 

GEANINA MATEI, 
DESIGN INTERIOR PE ÎNȚELESUL TĂU

BLOP.RO

Alexandra Ganea este de fapt
profesoară de limba engleză, însă
mereu a avut înclinații spre artă.
Pe când locuia în Spania a
descoperit un magazin de
ceramică poloneză și, odată cu
acesta o pasiune nouă. Întoarsă în
România, comercializează astfel în
micuțul și cochetul magazin din
zona Capitale din București
ceramică lucrată manual în
Polonia. Veți spune că există zeci
de business-uri similare în
România. Așa este. Însă Alexandra
și-a dedicat timpul construind o
colecție superbă de ceramic,
pentru că furnizorii săi pun în
practică ideile ei de design. 
Dacă o veți vizita, online sau
offline, veți remarca designul unic
al ceramicii poloneze, care îmbină
fundalul alb cu elemente
decorative, în special în culoarea
albastru. De altfel de aici vine și
numele afacerii: blue pottery -
Blop.

ALEXANDRA GANEA,  
IMPORTATOR CERAMICĂ



FAB SQUAD STUDIO

Despre Ioana Dodan s-ar putea
spune că avea cariera perfectă.
Absolventă de Arhitectură, la nici 30
de ani, proiecta clădiri într-unul
dintre cele mai dinamice orașe din
lume, în Shanghai. Nu doar însă că
nu și-a urmat cariera până în
pânzele albe, ci a declinat-o într-un
mod neobișnuit. A îmbinat pasiunea
pentru oameni și poveștile lor, cu
ochiul bine format de arhitect și a
înființat Fab Squad Studio. Un
studio de arhitectură de brand
personal, unde lucrează la
imaginea... antreprenorilor și
oamenilor din zona de business. 

Aptitudinile mele sunt tipice pentru
un arhitect: pot să citesc și să
înțeleg foarte bine de ce are nevoie
clientul și să transform acel ceva în
ceva fizic. În schimb,
temperamentul meu are nevoie de
timp afară, de oameni, de viață. Eu,
ca om, am nevoie de mai multă
artă, cred și mai mulți oameni,
spune Ioana despre ea. 

IOANA DODAN, 
ARHITECTURĂ DE BRAND PERSONAL

ZACKE PR

Anca este un specialist în PR prin
definiție. A lucrat mereu în
domeniu, în diferite declinări ale
profesiei. A lucrat în echipa de
comunicare a unor branduri de
renume, cum ar fi Marks&Spencer,
dar și în echipe care abordau într-
un mod diferit comunicarea, cum
este proiectul
ComunicateDePresa.ro. 

În urmă cu aproape 10 ani a decis
să facă PR așa cum știe mai bine,
pe cont propriu. Serios, dar și cu o
tentă ludică, abordând strategiile
clienților într-o manieră creativă.
Mereu altfel. A semnat strategii
creative pentru branduri din zona
de retail, dar și din IT, pentru start-
ups, dar și companii cu mulți ani
vechime în piață. 

Pe Anca o vei vedea extrem de rar
altfel decât pe tocuri, iar ținuta ei
în business reprezintă respectul și
pasiunea pe care le are pentru
acest domeniu.

ANCA PETRESCU POPA,
SERVICII  PR & COMUNICARE 



NOMONYM COFFEE

Aleka și Andrei sunt mari iubitori
de cafea, de locuri frumoase, de
animale. Iar toate aceste lucruri se
pot observa la Nomonym,
cafeneaua cochetă deschisă în
pandemie în apropiere de Piața
Iancului din București. 

Așadar, de aproape doi ani, 
 prăjesc, pregătesc și servesc cele
mai delicioase arome, aduse din
colțuri îndepărtate ale lumii.
Andrei se ocupă de prăjit, el având
o experiență vastă în domeniu și
fiind unul dintre cei mai buni
specialiști din țară. Iar pe Aleka,
dincolo de talentele sale exersate
de-a lungul timpului în prepararea
cafelei, o vedem responsabilă de
toate imaginile apetisante de pe
Instagram care ne fac să ne
îndreptăm pașii tot mai des spre
Ilarie Chendi. Sunt pet friendly,
vegan friendly și în general
friendly, așa că nu ezitați să vă
înseninați ziua cu o oprire la
Nomonym.

ALEKA ȘI ANDREI, 
CAFENEA ȘI PRĂJITORIE

KALEIDOLOVE

Dacă îți iese în cale Veronica, îți
iese în cale soarele. La propriu și la
figurat. Din dragostea pentru
frumos, pe care o emană prin toți
porii, și din dragostea pentru vise,
a apărut KaleidoLove - atelierul ei
unde meșterește caleidoscoape. 
KaleidoLove reprezintă dragostea
pentru acest obiect unic și infinit,
care mă urmărește din copilărie și
pentru tot ce ne învață el - să
căutăm armonia din haos și
formele frumoase din noi și din
lume , spune Veronica. 

După acestea, au venit KITurile de
caleidoscop, pentru cei mari și cei
mici deopotrivă. La pachet cu
ateliere unde, teoretic, meșterești
aceste caleidoscoape. Practic, te
încarci de energie și de lumină.
Anul trecut a apărut și
InimaOglindă. O broșă - oglindă ce
a făcut deja înconjurul lumii, după
cum veți descoperi pe Instagram.
Eu vă spun doar că pe una dintre 
 ele scrie că acum e infinitul.

VERONICA SOARE, CREATOR DE
CALEIDOSCOAPE ȘI DE INIMI - OGLINDĂ

https://www.facebook.com/inimaOglinda-100295685789964/?__cft__[0]=AZWlRk_6OCGesB8HC4vtR1Jc8mnA9mJQxVvtPVWZJuPrrR_int5bWibYGsCZJJNxbcMrzjGLIr2u0IAxmgXDqrfazEvJqHiHBD-ZhCKTQZeT5Vpdpjbftn_bLs851hkinsSrq3QUNNjtMBerN-z2sVf3&__tn__=kK-R


LILEBUBA 

E greu să ți-i imaginezi altfel pe
Alex și Alina Ion decât în spatele
aparatului de fotografiat. Pasiunea
pentru a vedea lumea prin lentila
acestuia este evidentă de la felul în
care privesc unghiurile unui spațiu
pentru a găsi cea mai bună
abordare. 

Alina - mamă de doi - realizează
cele mai frumoase fotografii
maternity, iar Alex este dinamic și
mereu în acțiune. 

Faptul că iubesc ce fac și respiră
fotografie se vede și din felul în care
realizează decoruri pentru diferite
ocazii - sunt celebre deja ședințele
foto de Crăciun cu Lilebuba Family -
sau fără ocazie. Dar niciodată nu vei
simți că ești la o ședință foto.
Pentru că se completează reciproc,
surprind cele mai neobișnuite
cadre, cele mai autentice emoții.
Pentru că își fac timp să-și cunoască
fiecare client, îl fac să se simtă în
largul lui. Din pasiune. 

ALEX ȘI ALINA ION, 
FOTOGRAFIE DE EVENIMENT & FAMILIE

ACEEAȘI MĂRIE

Antonia Negrău a creat un brand
românesc de fashion care pune
accent pe simboluri tradiționale
transpuse într-un stil minimalist.
Este puntea de legătură dintre
tradiție și modernitate, ce creează
o simbioză care te ține în echilibru.

Aceeași Mărie se adresează tuturor
femeilor care preferă un stil
autentic, cu accent pe naturalețe,
confort și care iubesc conexiunea
cu originile românești.

Antonia, care este absolventă de
Publicitate și specialist în social
media, ar fi putut să-și aleagă un
drum mai ușor și mai comercial.
Însă pasiunea pentru autentic
românesc a îndreptat-o spre un
drum mai puțin lin, însă plin de
satisfacții. Și de frumos.

Eșarfe, fote, hoodies sau bluze de
inspirație românească, toate sunt
de văzut și de dorit pe site, adică 
 www.aceeașimarie.ro.

ACEEAȘI MĂRIE,
FASHION DE INSPIRAȚIE TARDIȚIONALĂ



ȘCOALA ROTTARU

Mihaela a iubit make-up-ul de mică.
De când se juca cu culori și încerca
tot felul de abordări, umbre,
experimente. Dar să fii make-up
artist nu era o opțiune. Așa că a
lucrat și în corporație, a vândut
chiar mașini, a făcut multe, multe
lucruri într-un timp scurt, pentru ca,
până la urmă, să revină la adevărata
ei pasiune. 

A devenit make-up artist, premiat și
cu multe apariții de revistă, apoi a
devenit trainer și a învățat sute de
elevi să stăpânească tainele
pensulei de machiat. 

Pentru că știe cât de lung a fost
drumul de la pasiune la a-și face un
business din asta, a înființat o
școală. Aici cei pasionați pot să se
califice în fotografie, machiaj,
cosmetică, hair style, design de
interior, peisagistică, croitorie și
câte și mai câte. Și unde inclusiv
Mihaela continuă să fie trainer. 

MIHAELA ROTARU, 
CURSURI FORMARE PROFESIONALĂ

LYCON ROMÂNIA

Cât de ușor i-ar fi fost Monicăi
Lupu să rămână angajat într-o
multinațională, pe un post
confortabil în echipa de HR, care îi
oferea inclusiv posibilitatea de
relocare în străinătate. 

Însă Monica a fost mereu pasionată
de cosmetică. Nu atât de ideea de
a fi cosmeticiană, ci de a înțelege
știința din spatele unui produs
cosmetic. Așa a ajuns să facă un
master în domeniu - apropo acesta
se face la Facultatea de Medicină -
și să fie distribuitorul unui produs
de top la nivel mondial. Lycon, un
brand australian cu o vechime de
aproape 80 de ani, devenit recent
și brandul nr. 1 în România, la
Cosmobeauty, eveniment de
renume în domeniu. Monica Lupu
își urmează mai departe pasiunea,
fiind de asemenea trainer în
domeniu, dar și președinte al
Asociației Cosmetologilor. 

MONICA LUPU, 
SPECIALIST COSMETICĂ 
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and other familyand other family

lifestyle stufflifestyle stuff
0734 21 30 210734 21 30 21

SCANEAZĂ CODUL 
PENTRU CONTACT 



10 CĂRȚI 
DESPRE

CREATIVITATE 
PE CARE VREI 
SĂ LE CITEȘTI

DIANA MOLDOVEANU

Dacă tot vorbim de câteva
pagini bune despre

creativitate și dezvoltare
personală, în practică, să

ne aruncăm o privire și
spre... teorie. Sau, mai

bine zis, spre cărțile care
vorbesc despre

creativitate, productivitate
și cum să le dăm un imbold

să se declanșeze și să ne
arate cum ne pot schimba

viața. 
Alături, 10 titluri citite și

testate, de la editura 
Didactica Publishing House.



Scanează
pentru a vedea

prețul



CUM SĂ INTEGREZI
HOBBY-URILE ÎN
DESIGNUL CASEI

DIANA MOLDOVEANU

F
O

TO
: J

O
H

N
 C

U
L

L
E

, P
E

N
TR

U
 H

O
U

S
E

 &
 H

O
M

E
,  

D
E

S
IG

N
E

R
 M

IC
H

A
E

L
 P

E
N

N
E

Y



Dacă tot vorbim despre hobby-
uri, nu putem să nu atingem
subiectul colecțiilor. Cu
siguranță cei care dau frâu liber
pasiunilor, au și o colecție
impresionantă. De cărți, de
mașinuțe, de pălării, de
ceramică, de discuri... lista este
lungă, dar la fel de lungă este și
cea de idei care vă vor ajuta să
le puneți în valoare și să vă
bucurați de ele zi de zi. 

Chiar dacă unii colecționari au
trecut de mult de vârsta copilăriei,
ce le favorizează secreția de
serotonină sunt... jucăriile. Am
întâlnit numeroși adulți pasionați
de LEGO, de machete de mașini,
de boardgames (răsfoiți revista
dacă ați ratat subiectul și veți
descoperi o colecție
impresionantă). Iar aceste pasiuni
merită un loc aparte. Rafturi
speciale, de exemplu, sau chiar un
întreg perete dedicat acestei
pasiuni. Pentru că adevărul este
că aceste jucării au un rol
decorativ aparte și chiar merită să
fie in the spotlight. 

Dacă te pasionează sportul, atunci
poate că deții o colecție deja
impresionantă de skateboards.
Sau de căști moto. Sau poate de
tricouri de fotbal ori de insigne
adunate de la cluburile pe care le-
ai vizitat. Și rachetele de tenis
vintage pot fi expuse într-un stil
decorativ de-a dreptul fascinant.
Așadar, dacă asta te face să
zâmbești, montează câteva șine în
perete și dă frâu imaginației (sau
verifică paginile ce urmează). 



Printre cele mai arătoase
colecții se numără și pălăriile
- care dau un aer sofisticat
unei încăperi -, camerele foto
vintage, perfecte mai ales
dacă urmărești să obții un aer
industrial sau oglinzile
vintage - pentru un look retro.

Dacă ești pasionat de cărți,
atunci am două variante la fel
de spectaculoase pentru tine:
una este organizarea lor în
funcție de culori - și îți va
rezulta un curcubeu extrem
de lovable - sau realizarea
unor așa-zise rafturi
plutitoare. Cum sunt chiar în
fotografia alăturată. 

În cazul ceramicii - și aceasta
arată tare bine pe perete sau
în rafturi deschise. Suntem
siguri că și tu ai niște super-
idei, așa că le așteptăm! 

Foto: Pinterest, Livabl.com





Scanează codul
pentru a vedea
cum poți decora cu
hărți de călătorie
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DESTINAȚII PENTRU PASIONAȚII
DE ARHITECTURĂ 

Cu ce să începem aici? Să spunem
Barcelona? Să spunem Florența?
Ambele sunt bijuterii urbane, cu
arhitecturi ce nu îți consumă
bateria camerei de fotografiat în
câteva ore. Dacă tot am ajuns în
Italia, nu trebuie să ratați nici
Roma, desigur. 

Dacă vă aventurați spre destinații
mai îndepărtate, atunci trebuie să
puneți pe listă Mexic. Faimos
pentru artista Frida Kahlo, Mexicul
vibrant și plin de culoare a produs
câteva lucrări iconice. În Mexico
City puteți vedea picturile murale
ale soțului Friedei, Diego Rivera, și
le puteți vizita casa. Mexico City
găzduiește și un impresionant târg
anual de artă, Zsonamaco Mexico
Arte Contemporaneo. 

O altă destinație de neratat este
Maroc, mai exact Marrakech.
Prezența riadurilor, palatelor cu
curți interioare și grădini
hipnotizante ori lucarne deschise,
sunt specifice Marocului și
reprezentative pentru designul
islamic care pune accent pe
intimitate. Densitatea riadurilor din
Marrakech, combinată cu
moscheile, minaretele și mozaicuri
ale orașului, îl fac un loc
excepțional pentru a vedea
arhitectura maură din secolele XII-
XVII.

Dacă sunteți pasionați de
arhitectura contemporană, atunci
două destinații clare sunt Brazilia și
Dubai, ambele cu farmecul lor.



Oh, că bine că a venit vacanța! De
când o așteptam! Trebuie să
recunoaștem că e tare bine să
planificăm vacanțe fără să
verificăm dacă sunt restricții și
impedimente. Așadar, cei pasionați
de călătorii și nu numai sunt gata
de aventură, nu-i așa? Și pentru că
numărul acesta vorbim despre
pasiuni, am inclus în aceste pagini
câteva recomandări de călătorie
pentru cei pasionați de călătorii
plus încă... ceva. Curioși? Ar trebui
să fiți, că nouă tare greu ne-a fost
să ne oprim la doar 7 pasiuni, la cât
de dor ne-a fost de urcat în avion
sau plecat unde vedem cu ochii!

DESTINAȚII PENTRU PASIONAȚII
DE FOTOGRAFIE URBANĂ

Dacă iubești arta, atunci una
dintre destinațiile importante este
Londra. Capitala Marii Britanii este
raiul artei urbane și nu numai. De
exemplu, pe Brick Lane vei găsi
zeci de fotografi amatori sau
profesioniști care surprind vibe-ul
locului. Aici se țin festivaluri de
muzică, expoziții atipice, vei vedea
grafitti artists la muncă, dar și un
food market plin de culoare. 

Aici puteți să vizitați studiourile
artiștilor locali și nu numai, să
obțineți o perspectivă nouă asupra
artei contemporane și să vă
conectați cu Londra într-un mod
mai puțin obșnuit. Să nu uităm de
casele de licitații din Mayfair, de
instituții și galerii mai mici care
prezintă lucrări noi inovatoare, și
nici de muzeele imense ale
Londrei, unde accesul este gratuit.



DESTINAȚII PENTRU 
PASIONAȚII DE MUZICĂ 

Un top Kiwi.com plasează
Dresden, ca destinația nr. 1 pentru
cei ce iubesc muzica. Deși Berlin
ar fi alegerea evidentă - viața de
noapte de acolo este cunoscută în
întreaga lume - orașul german
este o alegere mai indicată atunci
când nu ai un buget foarte mare
la dispoziție. Neustadt este o rețea
de străzi construită în anii 1960.
Acest cartier găzduiește de-a
lungul celor 5 străzi una dintre
cele mai dense colecții de baruri,
locații muzicale, magazine de
discuri, librării second-hand și
spații de artă din Europa. Serios:
bar, bar, magazin de discuri, loc de
concert, bar, librărie, cafenea, bar,
loc de concert și de la capăt. 

De asemenea, pentru cei ce
iubesc muzica, printre destinațiile
de top se numără Osaka - Japonia,
pentru numeroșii artiști locali și o
comunitate spectaculoasă. 

De neratat este și New Orleans,
din SUA. Casa jazz-ului, desigur,
însă ascunde mult mai multe
secrete. Vei regăsi și azi
influențele muzicii cubaneze, atât
de prezentă în orașul american,
dar să nu uităm că New Orleans a
avut o influență mare asupra
comunităților hip-hop și rap, cu
artiști precum Lil' Wayne. ,
Mystikal și Birdman care au plecat
de aici. 

Toate acestea fac parte din viața
muzicală a orașului și sunt încă
destul de sonore. 



DESTINAȚII PENTRU 
PASIONAȚII DE LECTURĂ

Dacă nu pleci nicăieri fără o
carte în valiză, atunci avem
câteva destinații de neratat
pentru tine. Și începem cu
Oxford, da, orășelul din Marea
Britanie care te va fascina din
secunda în care îi treci pragul.
Aici vei găsi, la propriu, o librărie
sau o bibliotecă la fiecare colț. Și
poți începe cu Bodleian Library,
care găzduiește 13 milioane de
manuscrisuri. Tot în Marea
Britanie, de neratat sunt Londra
și Bath și minunatul Hay-on-
Wye, un orășel din Țara Galilor
supranumit Book Town, unde se
ține un festival literar de
anvergură. 

Iar puțin mai departe, în New
York, un must see este Library
Hotel. Pe lângă faptul că arată
spectaculos și se află într-o zonă
centrală, acesta pune la
dispoziția oaspeților și o
bibliotecă impresionantă, de
peste 6.000 de volume, care este
deschisă 24/7.  

Tot pentru iubitorii de cărți,
Buenos Aires, Argentina, este o
destinație uimitoare, cu o
mulțime de librării și site-uri
literare, cafenele tematice și nu
numai. La fel și Parisul, care este
asociat cu atât de multe nume
de referință din literatură, de la
Oscar Wilde la Henry James sau
Hemingway. Să le calci pe urme
poate fi o aventură, mai ales că
sunt și atâtea librării iconice ce
abia așteaptă să fie descoperite.



Nepal – punctul zero al
iubitorilor de drumeții
Norvegia – pentru luminile
fascinante 
Islanda – pentru diversitatea
geologică
Australia – pentru plajele
absolut fascinante
Romania – pentru castele cu
poveste și peisaje ce-ți taie
răsuflarea
Africa de Sud – pentru safari
Peru – pentru potecile incașe
ispititoare 
Grecia - pentru insulele
spectaculoase 
Scoția - pentru plajele
sălbatice
Irlanda - pentru frumusețea
naturală a insulei de smarald.

DESTINAȚII PENTRU 
PASIONAȚII DE DRUMEȚII

Cei care iubesc natura trebuie să
bifeze următoarele 10 destinații,
spune TheCultureTrip.com: 



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/


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


DIY - CONCEPTUL 
CARE DUCE HOBBY-UL 
LA RANG DE BUSINESS
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 29-30 iunie 2022. Numărăm zilele până la EXPO DIY 2022 - Smart Green 
Home, primul eveniment B2B dedicat zonei DIY (Do It Yourself), Home 

Improvement & Gardening, cu focus pe produse și soluții ecologice și smart 
homes. În România, este primul pe acest segment de o asemenea 
amploare. Reunind retaileri și producători, evenimentul stabilește 
tendințele de piață pentru 2023. Chiar dacă este o expoziție B2B, 

beneficiarii finali sunt de fapt clienți ai magazinelor de bricolaj și nu numai. 
Ei au acces aici la o gamă mai largă de produse locale. Marcând o evoluție 

în segmentul de piață vizat, evenimentul este mult mai mult de atât. 
De ce l-am făcut? Vă explicăm în paginile ce urmează. 

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

https://expo-diy.com/
https://expo-diy.com/


DIY, HOME 
IMPROVEMENT, 
GARDENING - 
TRIO-UL CARE 
A EXPLODAT 

Dacă întrebi în jurul tău cine a renovat ceva în casă 
în ultimul an sau s-a apucat de grădinărit ori de un 
hobby din zona de crafting, cu siguranță multe 
persoane vor ridica mâna. Este un domeniu într-o 
expansiune exponențială, potențată și de 
pandemie, dar și de un comportament în consum 
diversificat, îndreptat spre smart choices, cu o mai 
mare grijă pentru mediu și resurse. 

În acest context, retailerii trebuie să se 
pregătească. La fel și producătorii/furnizorii locali, 
care au acum o oportunitate de a se dezvolta în 
ritm cu piața. Organizat de Brico-Retail.ro, 
evenimentul Expo DIY 2022 - Smart Green Home 
este locul potrivit pentru intersecția acestora.

CLAUDIU CIOBANU

UN EVENIMENT
MARCA

https://www.bricoretail.ro/


Creșterea pieței locale de DIY,
Home Improvement &
Gardening, începută odată cu
pandemia, în 2020, în
contextul creșterii
permanente a cererii din
partea clienților pe toate
canalele de distribuție, s-a
consolidat în 2021 și în acest
început de an 2022, retailerii
DIY bifând deschideri noi de
magazine, dar și investiții noi
în digitalizare, cu focus pe
eCommerce și servicii de
livrare cu acoperire mai mare,
dar și în sustenabilitate.

În acești ultimi doi ani, au
apărut noi obiceiuri de
consum, perioadă în casa a
devenit birou, școală, spațiu
de joacă, dar și zonă de
relaxare, astfel că, pentru a-și
face șederea mai confortabilă,
mulți dintre români, în special
cei din mediul urban, au
investit în reamenajarea
locuinței și spațiilor exterioare. 

Un studiu recent arată că
majoritatea românilor (75%
dintre ei) au desfășurat
proiecte de amenajare sau
reparații în locuințele proprii
în ultimele 12 luni. Mai mult, în
următoarele 12 luni, 3 din 4
români plănuiesc să facă
lucrări de renovare în
locuințele lor.

Pe de altă parte, pandemia nu
a închis șantierele din
România, ba din contră. Acest
sector și-a continuat creșterea 

accelerată atât datorită 
facilităților fiscale și 
guvernamentale menținute 
(taxele salariale mici și 
programul Noua Casă), cât și 
datorită schimbării 
comportamentului de 
consum de pe piața 
imobiliară: românii și-au dorit 
case noi și mai spațioase.

Sectorul construcțiilor din 
România a ajuns în 2020 la un 
maximum istoric, de peste 126 
de miliarde lei, iar în curând 
vom avea datele pentru 2021, 
preconizate a include o 
creștere de cel puțin 15% vs 
2020.

MARII JUCĂTORI 
DIN RETAILUL DIY

Ca structură, retailul DIY 
specializat are 5 mari jucători: 
Dedeman, Leroy Merlin, 
Hornbach, Mathaus by 
Arabesque și Brico Depot, 
care totalizează o cifră de 
afaceri de cca. 3,5 miliarde de 
euro (aproximativ 55% din 
totalul pieței locale de DIY), la 
nivelul anului 2020, ultimul an 
în care există date oficiale. În 
2021 creșterea prognozată 
este situată între 10 și 12%.

Retailul Home Improvement 
adună retaileri internaționali 
puternici, precum IKEA, JYSK, 
XXXLutz (incluzând brandul 
momax), dar și retaileri locali, 
precum Mobexpert sau 
HOMELUX.



Acestora li se adaugă 
magazinele online 
specializate sau magazine 
online generaliste, dar care 
dețin și categorii de produse 
DIY, Home Improvement &
Gardening, principalii 
câștigători din ultimii doi ani 
de pe această nișă.
Pentru 2022, piața locală de 
DIY, Home Improvement &
Gardening își va continua 
parcursul cu focus pe 
digitalizare (eCommerce și 
soluții noi de livrare), dar va 
ține cont foarte mult și de 
noul context generat de 
conflictul din Ucraina, care a 
adus întreruperi mari în 
lanțurile de aprovizionare 
pentru mai multe categorii de 
produse, în toate țările din 
regiune. 

În plus, odată cu anunțata 
strategie de a face trecerea 
de la resurse energetice 
clasice, poluante, către 
sursele energetice alternative 
sau mult mai eficiente 
energetic, conștientizăm mai 
mult ca oricând nevoia de 
achiziționa soluții și produse 
sustenabile.

Acesta este motivul pentru 
care EXPO DIY 2022, prin 
conceptul său Smart Green 
Home, își propune să 
promoveze și să expună în 
cadrul expoziției cât mai 
multe produse și soluții 
ecologice, care contribuie deja 
la un viitor mult mai 
sustenabil.



Focusul EXPO DIY 2022 -
Smart Green Home pe
produse și soluții verzi s-a
materializat prin prezența
unor expozanți care vor
prezenta produse precum:
pompe de caldură, siteme de
încălzire prin pardoseală,
soluții ecologice de izolație
(avem un producator de
izolație din lână), panouri
fotovoltaice, panouri solare,
sisteme de putificare apă și
aer, fertilizanți ecologici,
echipamente de compostat și
alte produse și soluții
ecologice.

DESPRE SMART GREEN
HOMES; ALTFEL 

De asemenea, EXPO DIY 2022
- Smart Green Home are și o
componentă educațională, în
contextul energetic actual,
astfel că în cadrul târgului vor
fi prezente două caravane cu
ajutorul cărora se vor explica
beneficiile soluțiilor de
încălzire ecologice – pompe
de căldură aer/apă. 

La eveniment marcăm si
prezența unui ONG al cărui
scop principal este
proiectarea, executarea și
implementarea modelelor de
bune practici în sectorul
construcțiilor, în funcție de
natură. Studenții ne vor
explica ce înseamnă o casă
pasivă, vor prezenta
machetele proiectelor lor și
vor vorbi despre soluțiile
existente în prototipurile de
case pe care le construiesc.







CUM SĂ FACI 
UN TERARIU 
ÎN 6 PAȘI
(FOARTE) SIMPLI 

ORDELI PRACTIC

ALINA CIOBANU



4 65

1 32

Plante. 
Suculente sau aeriene.

Primele sunt mai arătoase,
cele din a doua categorie
mai rezistente. Indiferent
de alegere, asigurați-vă că

rădăcina este curată
înainte de a plasa planta în

terariu, cu grijă. 

Ustensile. 
Nu sunt indispensabile,
dar te pot ajuta. Le-am
lăsat tocmai din acest
motiv la final. Resurse
găsești (și plante, am
zis?) la Leroy Merlin,
Hornbach, Florăriile
Tria, Plant-shop.ro.

Decorațiuni.
Pot fi cum ziceam

mai înainte pietricele.
Dar și flori de

bumbac, mușchi, felii
de lemn, conuri de

brad, scoici sau orice
vi se mai pare

interesant.

Bol de sticlă.
Este baza de la care

pornești. Poți alege un
vas simplu de sticlă, pe

care îl găsești la
Dedeman ori magazine
similare (prețurile sunt
în medie 20-30 de lei). 

Dacă vrei însă să
realizezi o piesă de decor

mai specială, atunci te
sfătuiesc să intri pe

Greenarium.ro, unde vei
găsi vase cu adevărat

deosebite. 

Cărbune activ. 
Sau pământ special

pentru plante. Acesta
vine în pasul 2 și

reprezintă practic zona
de unde plantele își vor

trage apa. Este
importantă sursa, așa că
mergeți spre specialiști.
Tot tinerii antreprenori

de la Greenarium vă pot
ajuta dacă vreți să

rezolvați totul online, cu
câteva click-uri. 

Pietre. 
Le poți lua albe, gri,

colorate. Nu contează
foarte mult culoarea. În
aceeași linie se înscrie și
nisipul. De unde le iei?
Din aceleași magazine,
despre care vorbeam
mai devreme. Dacă

pietrele vor fi folosite ca
decor, nisipul se pune
chiar la baza terariului.
Nu pune prea mult, dar
nici nu te zgârci. Acesta
va contribui la sănătatea

plantelor. 



HOBBY-UL 
CARE ÎȚI FACE 
BUCĂTĂRIA 

MAI FRUMOASĂ. 
ȘI MAI PRACTICĂ

ORDELI PRACTIC

ALINA CIOBANU

Am putea vorbi mult despre DE CE
este bine să-ți etichetezi borcanele
din bucătărie, cât de util și eficient

este acest lucru. Să recunoaștem însă
că un motiv foarte bune este aspectul
estetic al acestora. În plus, poți duce

etichetele la rang de artă, cu doar
câteva mici trucuri. 



Ingredientele pentru etichetele
perfecte sunt simple și la
îndemână. Iei o coală de hârtie -
am sugera să fie însă de o grosime
mai mare - o decupezi în ce forme
îți dorești (găsești o luțime de
aplicații sau stencils care să te
ajute), după care scrii cu o cariocă
ce se află în borcanul respectiv. 

Pentru un efect maximiziat,
sugerăm să achiziționezi recipiente
din aceeași linie - de exemplu
borcane de sticlă, de diferite
dimensiuni și forme, dar care să nu
fie toți complet diferite. Pe acestea
se văd cel mai bine etichetele
negre. Folosește o carioca albă,
specială pentru a scrie pe ele. 

Poți opta pentru organizare
cromatică - borcanele cu
condimente pot avea etichete roșii,
cele cu cereale și făinuri etichete
negre, iar cele cu paste, etichete
albe. Ce zici? Sună distractiv, nu?

DE CE AI NEVOIE 
PENTRU A FACE 
ETICHETE DIY

3 PROGRAME 
CARE TE AJUTĂ 
SĂ FACI RAPID 
ETICHETE 

HÂRTIE 
LIPICI
FOARFECĂ 
CARIOCI

1.
2.
3.
4.

CANVA
ADOBE
MAESTRO LABEL DESIGNER

Dacă nu ești neapărat fan
scris de mână - deși aici ne
vine în minte un alt hobby
creativ și popular în
pandemie, caligrafia - atunci
poți printa etichetele create
cu ajutorul unui program
special. 

Există foarte multe pe piață,
însă noi recomandăm trei
dintre acestea, testate deja. 

Dacă vei folosi imaginile de la
Adobe, va trebui să plătești
pentru acestea, însă resursele
sunt numeroase. Canva îți
oferă suficiente variante chiar
și în baza programului free, în
timp ce Maestro Label
Designer este de nivel pro.
Dar foarte creativ. Tu alegi,
personalizezi și apoi apeși
butonul print. E atât de
simplu! 

https://www.canva.com/
https://www.adobe.com/express/create/label
https://uk.onlinelabels.com/


DE CE AI NEVOIE 
PENTRU A FACE

O CORONIȚĂ
DECORATIVĂ

ORDELI PRACTIC

ALINA CIOBANU



Coronițele din grâu sunt un proiect  DIY 
tare simpatic, în care puteți antrena și 
copiii. Sunt perfecte pentru a decora 

terasele sau balcoanele, dar și 
interioarele. Pot ține câteva săptămâni 

bune, în funcție de florile alese. 
 

Ai nevoie de spice de grâu, de 
preferință nu foarte uscate, flori de 

câmp, nemuritoare, panglică și liță sau 
un cerc din sârmă (îl puteți lua de la 

magazinele de bricolaj). Tot ce trebuie
să faci este să le prinzi strâns de 

structura metalică, inițial cu liță, apoi 
să maschezi și să decorezi cu panglică, 

pentru un aspect cât mai plăcut!



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

Credit foto: Fab Squad Studio by Ioana Dodan

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


AWARENESS PENTRUAWARENESS PENTRUAWARENESS PENTRU   
PRODUSELE ȘI SERVICIILEPRODUSELE ȘI SERVICIILEPRODUSELE ȘI SERVICIILE   

TALE ÎN PIAȚA DETALE ÎN PIAȚA DETALE ÎN PIAȚA DE
RETAIL, FMCG &RETAIL, FMCG &RETAIL, FMCG &   

E-COMMERCE DINE-COMMERCE DINE-COMMERCE DIN
ROMÂNIAROMÂNIAROMÂNIA



NUMĂRUL 6 VA FI ONLINE DIN 15 SEPTEMBRIE 2022!NUMĂRUL 6 VA FI ONLINE DIN 15 SEPTEMBRIE 2022!NUMĂRUL 6 VA FI ONLINE DIN 15 SEPTEMBRIE 2022!   
PÂNĂ ATUNCI, HELLO@ORDELI.RO.PÂNĂ ATUNCI, HELLO@ORDELI.RO.PÂNĂ ATUNCI, HELLO@ORDELI.RO.


