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În numărul 6

RULE NO. 1:
NEVER LOSE MONEY.
RULE NO. 2: NEVER
FORGET RULE NO. 1
Sunt multe reguli legate de bani. Poate prea multe ... De aceea
educația financiară este esențială! Nu trebuie să fim cu toții
bancheri ca să putem ține evidența veniturilor noastre, dar
trebuie să fim cu toții atenți la cheltuielile pe care le facem și la
momentele în care alegem să investim.
Acest număr al OrDeLi ”vorbește” despre bani din perspective
variate, de la investiții, la vânzări, la planificare financiară, la
organizare, la design sau la decizii de cumpărare. Un mixt de
informații, inovație și experiențe ce îți așează relația cu banii pe
noi paliere și te invită să te alături conversației pe
rețelele de socializare.
Cash is King and Content is Money poate fi o bună încheiere a
acestui material introductiv al numărului 6. Așa că rămâi
alături de noi și răsfoiește de pe dispozitivul tău inteligent
o revistă digitală la standard de quality print.

Diana Mihaila
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Organizarea are o foarte
mare legătură cu banii. Este
injust să o asociem doar cu
casa și cu obiectele ce îi
aparțin. O sărăcim de
conținut și o cam golim de
valoare!
În relația cu banii,
organizarea înseamnă
planificare financiară,
evidența banilor încasați,
cheltuiți și economisiți și,
totodată, înseamnă
managementul timpului
prin alegerea corectă a
momentului în care punem
banii să producă pentru noi.
Adică îi investim!

Și pentru că economia
se bazează pe flux,
banii trebuie să circule!

Credit foto: Fab Squad Studio by Ioana Dodan

DIANA
MIHĂILĂ
MASTER PROFESSIONAL ORGANIZER

O parte dintre articolele din
secțiunea de organizare sunt
practice, altele sunt
educative sau inspiraționale.
Am dus numeroase sfaturi
din această sferă și în
secțiunea de Living, unde vei
găsi un free printable
sub fomă de listă de
cumpărături.
Să citești cu plăcere acest
număr și să păstrezi din el ce
ți-a fost de folositor!

If it's only about
money, we are
hopeless. If it's about
people, we are
hopeful.
MAXIME LAGACE

ORGANIZAREA BANILOR

ORGANIZAREA BANILOR.
INVESTIȚII PROFITABILE
ÎNTR-O ECONOMIE
INSTABILĂ.
Sfaturi de la Florentina Calotă,
Director Grup Retail BCR și profesor la Școala de Bani
de DIANA MIHĂILĂ

INTERVIU

În ce condiții ne mai putem
cumpăra locuințe cu bani
de la bancă?
Pentru orice achiziție importantă
din viață avem nevoie de un plan
care să ne ajute să luăm cea mai
corectă decizie financiară pentru
NOI. De aceea, recomandăm ca
înainte de orice să programați o
discuție cu un expert, pentru a
primi un "diagnostic" împreună cu
sfaturi pentru o bună relație cu
banii. După ce am făcut această
diagnoză și am discutat despre
așteptările noastre (ex. ce tip de
locuință ne dorim, în ce zonă etc.),
ne dăm seama ce ne permitem cu
adevărat. Focusul ar trebui să fie pe
ce nevoi avem, nu neapărat pe ce
dorințe, pentru a nu risca să luăm
decizii care ne impactează negativ
ulterior. De abia apoi începem să ne
pregătim pentru achiziție.
Fiind vorba despre un credit pe
termen lung, este recomandat să
începem să punem bani deoparte
pentru avans. Totdată, este și un
moment bun să ne dăm seama
dacă suntem pregătiți să plătim în
fiecare lună o sumă de bani din
veniturile noastre.

Cel mai simplu exercițiu
este să punem deoparte
timp de 3 luni echivalentul
ratei lunare, pentru a
vedea care este impactul
asupra bugetului nostru și
cum ne descurcăm.

În ceea ce privește selecția
produsului potrivit, poți alege între
dobândă variabilă pe toată
perioada de creditare sau dobândă
fixă 5 ori 10 ani (după această
perioadă devine variabilă).
Rata fixă îți oferă stabilitate
financiară în planificarea
cheltuielilor. Alegând această
variantă, nu vei fi impactat de
creșterea indicilor în funcție de
care se calculează dobânda
variabilă. Avansul este de 25% din
valoare investiției dacă deții în
proprietate o locuință sau de 15%
dacă nu deții o altă casă.

Nu uita că cel mai
important este să fii
informat(ă) când iei o
decizie de achiziție, să știi
ce anume îți permiți și
să nu te întinzi mai mult
decât îți permite pătura,
pentru că trebuie să iei în
calcul nu doar costul
locuinței, ci și costurile
ulterioare de întreținere.

Cum protejăm banii albi
pentru zile negre?
Realitatea este că perioadele mai
dificile alternează cu perioadele
favorabile și este o ciclicitate care
nu ar trebui să ne sperie și să ne
conducă la decizii emoționale sau la
comportamente impulsive, ci
dimpotrivă, ar trebui să ne ajute să
ne concentrăm pe lucruri
importante pentru noi și pe
aplicarea regulilor care
funcționează de fiecare dată.

Diversificarea
funcționează!
Este esențial să "nu punem toate
ouăle în același coș" și să înțelegem
că investițiile se fac pe termen lung.

Atunci când alegem un produs de
investiții este extrem de important
să ne uităm la obiectivele noastre
pe termen mediu și lung. Un
depozit este o alegere bună pentru
un fond de situații de urgență, însă
nu este cea mai înțeleaptă alegere

dacă vrei să pui bani deoparte
pentru educația copiilor în
următorii 15 ani.

În ce investim în 2023?
(sigur vs. profitabil)
În funcție de profilul de risc, putem
alege de la depozite, la titluri de
stat, la investiții în portofolii de
acțiuni.

Depozitul este foarte
rar cel profitabil!
Depozitele pe termen scurt au
dobânzi mici. Ele sunt considerate
o sursă de venit sau un instrument
în care să ne ținem banii lichizi
pentru un fond de urgență sau
pentru cheltuielile neprevăzute.
Investitorii care au preferat să își
plaseze economiile în depozite au
ratat posibilitatea unor câștiguri
mai mari provenite din plasarea
sumelor pe termen lung în produse
de investiții.

Volatilitatea pe piața
financiară este normală, iar
investitorii ar trebui să fie
pregătiți pentru fluctuații ale
portofoliului. Dar important
este să nu ne panicăm! Cel
mai adesea, scăderile
de pe piață reprezintă o
oportunitate, nu un motiv de
a vinde. Să nu uităm că un
portofoliu diversificat aduce
randamente pozitive.

Siguranța financiară.
Planificarea economiilor

Cu cât începi să economisești
mai devreme, cu atât vei avea
mai multe șanse să-ți asiguri
independența financiară și
prosperitatea pe termen lung.
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Dar nu este cel mai important
câți bani punem deoparte lunar,
ci mai degrabă cât de consistenți
suntem pe termen mediu și lung.
Dacă facem acest lucru constant,
ne vom construi un obicei și vom
reuși să avem o sumă destul de
importantă pusă la păstrare.

Economiile se fac din
timp! Poate că ni se
par puțini, dar 5 lei
pe zi îți aduc în 20
de ani un total de
20.383 lei
(*calculele sunt
făcute la un
randament de 2%).

BACK TO SCHOOL.
PLANIFICARE
FINANCIARĂ
PENTRU EDUCAȚIE
SUSTENABILĂ
de DIANA MIHĂILĂ

Sunt părinte și îmi doresc
pentru copiii mei o
educație bună, într-un
mediu care să îi
stimuleze și să îi facă să
fie curioși, creativi,
atenți, empatici. Am
înțeles demult că școala
nu doar te ferește de
belele, dar te și poate
scoate dintr-un mediu cu
perspective limitate.
Din postura de antreprenor, am
înțeles și importanța diversității, a
libertății de a aborda diferit noi
proiecte. Nu cred că poți face
același lucru, în același mod, de la
începutul până la finalul carierei
fără a-ți pierde și ultima fărâmă de
pasiune. Nu vreau asta pentru
copiii mei! Ba din contră!
Vreau să aibă abilitatea de a se
adapta și de a diversifica
permanent în interiorul ariei de
activitate pe care au ales-o și chiar
să aibă curajul să schimbe
macazul dacă nu se mai simt
împliniți. Iar pentru asta, zi de zi,
noi, părinții, punem câte o
cărămidă care să paveze drumul
lor spre maturitate.
Pentru a nu rămâne fără cărămizi
înainte ca băieții să termine
studiile, am început să ne
planificăm finanțele personale
încercând să eliminăm cât mai
mult dintre riscurile ce pot afecta
parcursul lor educațional.

Alegerea școlii/grădiniței private
Pentru noi, au primat înainte de
orice 3 aspecte: reputația școlii,
proximitatea față de casă și taxa
anuală. Dacă erau sau fuseseră și
copii ai altor prieteni acolo, cu atât
mai bine, aveam recenzii direct de
la sursă! Dar vizitarea grădiniței sau
a școlii alese ne-a răspuns la
aproape toate întrebările și ne-a
permis să observăm interacțiunea
dintre cadrele didactice și cei mici,
dar și dintre copii.
Pentru că am ales educarea în
sistem privat, înainte de înscriere,
am verificat dacă avem bani pentru
cel puțin un an și jumătate, chiar
doi de taxe. Având doi copii, am
căutat grădiniță care să aibă și
școală, pentru ca băieții să meargă
împreună și să treacă dintr-o etapă
în alta alături de colegi făcuți încă
din primul an. Le dă un sentiment
de stabilitate și le facilitează
acomodarea!
Din punct de vedere financiar,
părinților cu doi sau mai mulți copii
aflați sub aceeași umbrelă, li se
acordă un discount. În cazul nostru
a fost de -10%. Iar pentru plata
integrală a taxei, mai putem obține
o reducere de 5-10 procente.

Dacă am folosi marja
de siguranță pentru o plată
integrală, pentru cei doi copii,
am achita cu până la 20% mai
puțin. Un procent bun având în
vedere că taxa lunară este de
câteva sute de euro pentru
fiecare în parte.

SFATUL SPECIALISTULUI

GABRIELA
HRANOVSCHI
SPECIALIST MONTESSORI

Între valorile și principiile
părinților și școală există o
strânsă legătură. Am
observat familii care, deși
nu aveau venituri prea
mari, au fost dispuse să
facă anumite compromisuri
pentru ca cel mic sau cea
mică să meargă la
grădinița sau la școala ce
corespundea dorințelor lor.
De ceva ani, tot mai mulți
caută unități de
învățământ care se axează
și pe dezvoltarea
emoțională a copilului, nu
doar pe asimilarea de
informații.
Cât despre taxe, ele nu
indică de fiecare dată
calitatea actului
educațional și nici nu o
garantează. Totuși este o

probabilitate mare ca
performanța să fie
ridicată datorită gradului
crescut de stimulare a
personalului prin
programe de formare
continuă și prin salarii
motivante.
O școală cu taxe mici este
posibil să ofere salariile
nesatisfăcătoare, fapt ce
atrage un personal cu un
anumit tip de valori. Este
cumva un cerc vicios...
Dar există și acele
excepții de oameni care
sfințesc locul. De
învățători, care deși nu au
resurse suficiente, reușesc
prin dedicare și prin
voință, să miște lucrurile
în direcția bună pentru
copii.
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aspecte de
avut în
vedere
când alegem
grădinița/
școala privată

1. Reputația și dotările școlii
2. Proximitatea față de casă sau
de birou
3. Materiale didactice și cursuri
opționale
4. Impresii ale altor părinți
5. Taxa anuală

1. Calculez dacă pot susține taxa de
școlarizare cel puțin un an de zile.
Preferabil doi, să am o perioadă de
recalibrare în caz că veniturile mi
se modifică.
2. Mă interesez dacă sunt discounturi pe care le pot primi (ex. reducere
pentru plată integrală, discount
pentru al doilea copil sau pentru
recomandarea școlii etc.).
3. Verific dacă sunt costuri
suplimentare care pot apărea pe
parcursul anului școlar (cursuri noi,
echipamente, dotări, tabere etc.).
4. Îmi fac un fond de siguranță
(diferit de cel alocat taxei de
școlarizare), pe care să îl am la
dispoziție pentru tabere, vizite la
muzee și alte activități pe care

aspecte de avut
în vedere
pentru o
planificare
financiară
sustenabilă
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copilul le poate face cu clasa și
care nu sunt incluse în taxa
anuală.
5. Verific dacă taxele diferă de la
un ciclu de învățământ la altul
(ex. tarif diferit la primară față de
gimnaziu).
6. În cazul în care taxa crește cu
peste 10-15% față de anul
anterior, evaluez și alte unități de
învățământ ce se înscriu în
bugetul personal. Dacă anul
următor aduce noi majorări, pot
decide mutarea pentru a exclude
imposibilitatea plății taxei.

Planuri de viitor
Pentru că mai avem mulți ani de
susținut educația copiilor în sistem
privat, am început să evaluăm
diferite pachete oferite de
companii din zona de asigurări, cu
scadență la vârsta majoratului.
Prin intermediul lor, putem pune
deoparte sume fixe și, totodată, să
acumulăm venituri din investiții pe
care fondul le face cu banii depuși
pe perioada derulării contractului.
Separat, analizăm investiții în artă
și în proprietăți, care la revânzare
ar putea acoperi sumele
prognozate pentru finalizarea
studiilor.
Dacă vrei să faci un calcul să vezi
câți ani trebuie să economisești
pentru a acumula o anumită
sumă, intră pe Practical Monkey
Skills. În cazul în care îți propui să
strângi 100.000 de dolari în 12 ani,
vei vedea că ai de depus lunar, în
cont, câte 500. O sumă ce se
adaugă la bugetul casei, la cel
pentru studii, la cel pentru
sănătate...
În pagina următoare găsești un
tabel ce te poate ajuta să ții
evidența banilor pe perioade mai
îndelungate de timp.

FREE PRINTABLE

EVIDENȚA BANILOR
ÎNCEP PE

DATA

TERMIN PE

VENITURI

CHELTUIELI

OBIECTIV FINAL

ECONOMII

OBIECTIV

ideiorganizare.ro // Diana Mihăilă, Master Professional Organizer
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PRINCIPII DE
VÂNZĂRI ȘI DE
RELAȚIONARE CARE
FAC TOȚI BANII.
INTERVIU CU ANDREI DUNUȚĂ,
Antrenor Vânzări și Public Speaking
Fondator Arta de a NU vinde & SPEAKINGS

de DIANA MIHĂILĂ

- Business to
Business (B2B)
sau Business to
Consumer (B2C)?
- Human to Human!
Cum te raportezi la potențialii
clienți și la clienţii pe care îi ai
deja în portofoliu?
Toate cărţile de business ne învaţă
să ne definim strategiile de
vânzare în funcţie de publicul ţintă:
B2B, dacă vindem companiilor şi
B2C, dacă vindem persoanelor
fizice. După aproape 15 ani în care
am fost pe rând om de vânzări,
manager de vânzări, trainer de
vânzări şi antreprenor, pot spune
cu toată încrederea că singurul
răspuns câştigător este H2H,
Human to Human.
Ţi s-a întâmplat să ocoleşti un
magazin pentru că nu ți-a plăcut
cum s-a comportat vânzătorul?
Dar să cumperi ceva ce nu aveai
în plan doar pentru că
vânzătorul a fost extrem de
amabil, ca apoi să recomanzi
acel brand sau produs?
O ofertă pe care nu o poţi refuza
înseamnă o relaţie pe care nu o
poţi ignora! Vânzările au loc între
oameni. Este realizarea care te
poate îmbogăţi şi la propriu şi la
figurat, mai ales dacă ţii cont de
cele 10+1 principii care fac toţi
banii.

1.

Partner
not
number!

Fiecare potențial client este
un posibil partener, nu o
posibilă cifră într-un raport.
El acceptă să stea de vorbă
cu oamenii de vânzări care îi
sunt pe plac, care îl cuceresc
(şi) uman, nu doar
profesional.

2.

Together
is
better!

În toate parteneriatele
strategice sunt cel puţin
doi oameni la fel de
implicaţi. Iar puterea lor
combinată îi ajută pe
amândoi să crească şi să
se dezvolte. Gândeşte
întotdeauna în termeni de
win-win situation.

Treat
them
right!

3.

Tratează-i pe potențialii clienți şi
pe clienţi așa cum ai vrea TU să fii
tratat(ă). Asta e regula de aur în
arta relaţionării, nu? Greşit! Există
o regulă mai valoroasă de atât,
regula de platină: Tratează-i cum
ar vrea EI să fie tratați!

4.

Just
listen!

Nu judeca, nu trage concluzii
pripite, nu presupune. Ascultă!
Liniştea şi răbdarea, plus acordarea
timpului necesar să-şi exprime
gândurile până la capăt sunt vitale
în dezvoltarea relaţiei.

Be
authentic,
not an
actor!

5.

Falsitatea te poate costa scump în
vânzări şi în afaceri. Un astfel de
comportament declanşează butonul
„Nu îmi place” în cazul majorităţii
clienţilor. Fii pur şi simplu tu însuţi/
însăți şi vei avea mult de câştigat!

6.

Focus
on
what
unites you!

Găseşte cât mai multe
puncte comune şi
concentrează-te pe aceste
aspecte pozitive
(acelaşi hobby, aceeaşi
şcoală, acelaşi loc vizitat,
aceleaşi valori etc.).
Oamenilor le plac
persoanele asemănătoare
lor.

Make
them
feel
unique!

7.

Tratează-ţi fiecare client
ca și când este unicul tău
client! Fă-l să se simtă
special, acordă-i timpul şi
interesul tău, iar el îţi va
acorda toată încrederea şi
fidelitatea lui.

10.

8.

Give
them
value!

Enjoy
the
process!

E cariera ta, nu o operaţie
complicată. Aşa că bucură-te
când eşti la o întâlnire, când
vorbeşti la telefon sau când
socializezi la un eveniment. Se
simte când “vânezi” sau când te
bucuri real de prezenţa
oamenilor.

Oferă un strop din
expertiza ta, din produsul
sau din serviciul tău. Poate
fi chiar şi la nivel de
informaţie utilă, de sfat, de
recomandare, de contact.
Important este să fie
valoros pentu el şi nu doar
din pespectiva ta.

9.

Make every workout
work out!

Be
unconventional!
În ziua de astăzi
convenţionalul nu mai dă
tonul, aşa că a venit vremea
să schimbăm şablonul. Dacă
ai o abordare
neconvenţională îţi vei
surprinde în mod pozitiv
potențialul client şi vei deveni
memorabil pentru el.

10+1
Este principiul de nota 10+ şi
secretul cel mai mare al oamenilor
de vânzări nebun de buni: nu devii
bun într-o zi, ci antrenându-te în
fiecare zi, în mod relevant. Toate
aceste elemente se învaţă şi se
antrenează: cum să ai mindsetul
corect în vânzări, cum să devii
expert în arta relaţionării, cum să
dezvolţi o relaţie autentică pe
termen lung care să îţi aducă
recomandări constante.

Cele 10+1 principii fac toţi banii
pentru că te îmbogăţesc atât
profesional, cât şi uman! Dacă stai
să te gândeşti, nu sunt doar reguli
care stau la baza unei relaţii tip
client-vânzător, ci se aplică dacă
vrei să construieşti orice fel de
relaţie. Aceasta este partea
frumoasă a acestei meserii: nu
este despre vânzare în sine, ci
despre oameni!
Nu vinzi, ci îi ajuţi pe ei să cumpere
ceea ce au nevoie. Pentru mine,
definiţia vânzării este a ajuta
oameni. Vreau să am mai multe
vânzări? Ajut mai mulţi oameni!
Aceasta este misiunea mea, să
aduc puţină conştientizare în
lumea vânzărilor, să schimb
mindsetul celor care au rămas
prinşi în Şcoala Veche de Vânzări,
să dezvolt vânzările în România şi
România prin vânzări. De aceea am
dezvoltat “Arta de a NU vinde”,
care prin workshop-uri, bootcampuri, training-uri, conferinţe şi
campionate ajută oamenii să se
autodepășească, să treacă la
următorul nivel.
Te invit şi pe tine, dragă cititor, în
comunitatea “Arta de a NU vinde”,
de pe Facebook, spaţiul nostru
online de joacă şi antrenament,
locul în care vei afla despre toate
evenimente noastre viitoare.
Îţi doresc să te îndrăgosteşti de
meseria ta şi… să rămâi îndrăgostit!
Să fie vânzări Human 2 Human!
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ORGANIZAREA
PORTOFELULUI

Cum să nu ne mai scape banii printre degete

Te-ai întrebat
vreodată cât de
important este să îți
păstrezi portofelul
organizat? Numai
dacă te gândești că
ai nevoie de el
zilnic, îți dai seama
cât de bine îți
prinde ca în acest
accesoriu să fie
ordine în interior.
de DIANA MIHĂILĂ

Hai să începem prin a alcătui o listă
cu cele mai comune lucruri avute în
portofel. Ele sunt frecvent întâlnite
și în cazul femeilor și în cel al
bărbaților. Formarea de categorii și
respectarea aceastora este
esențială precum este
întrebuințarea corectă a
compartimentelor interioare.

Obiecte comune
din portofel
Acte de identitate (CI, permis,
card de sănătate, legitimație,
carnet student etc.)
Bani (monede și bancnote)
Carduri (credit, debit,

Portofelul nu este locul în care ne
aruncăm banii și cardurile, ci este o
balanță zilnică a economiilor și a
cheltuielilor, ce ne ajută să
rămânem ancorați în propria
realitate financiară. Un portofel ce
se golește prea repede de bani este
un indicator de nesăbuință!

discount, acces, membru etc.)
Bonuri / facturi
Fotografii / Suveniruri
Cosmetice travel size (fiolă
parfum, mostră cremă etc.)
Notițe
Instrumente de scris

Un portofel de dimensiuni medii și
mari are compartimente multiple și
diverse ce ne permit să păstrăm
conținutului într-o manieră
organizată. Buzunare, fante pentru
carduri, secțiuni cu fermoar, toate
sunt utile pentru depozitarea
categoriilor formate.
În buzunarele din primul rând sau
doar pe o singură coloană vom
pune ce întrebuințăm cel mai des.
Iar banii îi vom așeza în funcție de
valoare, de la cea mai mică la cea
mai mare, pentru a plăti cash ușor și
a scăpa de grija de a da o hârtie
greșită și a primi un rest mai mic.
Nu toți comercianții sunt de bună
credință!

Pentru a te asigura
că nu ți-au scăpat
banii printre
degete, este util să
îți faci constant
monetarul, ca să
știi câți bani ai în
monede și câți în
hârtii. Periodic
verificăm și soldul
de pe card. În cazul
unor plăți
neprevăzute, știm
pe ce fonduri ne
bazăm.

Dacă avem un registru personal de
cheltuieli și/sau deconturi
contabile de făcut, ținem în
portofel și o agrafă de birou, pentru
a prinde împreună bonurile și
facturile. Astfel ne asigurăm că nu
le pierdem și nici că le amestecăm
printre alte lucruri din portofel și
din geantă. Dacă nu facem nici
una, nici alta, bonurile adunate de
pe la diversele cumpărături le
aruncăm la sfârșitul zilei, cel mai
târziu la sfârșitul săptămânii.

Dacă ai un
portofel din
piele, golește-l
periodic,
șterge-l și
unge-l cu
cremă.
Totodată,
ferește-l de
temperaturi
extreme.
Îl vei păstra
astfel ca nou
mai mulți ani.
Ca să încapă ușor în buzunar sau
în geantă, portofelul nu trebuie
burdușit. Deci încearcă să te
limitezi la 4-5 categorii din listă.
Nu exagera cu obiectele cu
valoare sentimentală, precum
sunt pozele și suvenirurile. Sunt
multe locuri din casă ori de la
birou unde pot fi etalate. În
portofel, două sunt de-ajuns (ex. o
poză de familie, un obiect
norocos).

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

ORGANIZAREA
GENȚII
Etichetă și flux
”Behind every successful woman is a fabulous bag!”
zice un citat anonim care circulă pe internet. Ca iubitoare
declarată de genți, subscriu zicerii, căci aceste accesorii au
capacitatea de a scoate din anonimat până și cea mai
simplă ținută. Dacă la exterior contează aspectul,
materialul, finisajele și brandul (nu neapărat în această
ordine), la interior este vorba despre flux. Căci în geanta
unei doamne nu este niciodată dezordine și nici mizerie.
Este o chestiune de etichetă!

Organizarea genții.
Metoda KonMari de
triere a obiectelor
de DIANA MIHĂILĂ

Experta în organizare Marie Kondo
împarte obiectele din geantă în 4
categorii mari:
1.
2.
3.
4.

Obiecte necesare
Obiecte cu valoare sentimentală
Amestecături
Gunoi

Într-o geantă, obiectele
necesare sunt portofelul cu tot
conținutul său, telefonul mobil,
lucruri ce ne sunt utile la locul
de muncă (laptop, tabletă,
agendă, instrumente
profesionale etc.), un mic kit
cosmetico-igienic (șervețele
umede/uscate, ruj, rimel, mască
etc.), medicamente, ochelari,
încărcător... Și m-aș opri aici,
căci oricum nu sunt puține!
La obiecte cu valoare
sentimentală trecem pozele,
suvenirurile, cadourile de la
persoane dragi, obiecte de
colecție. Cantitativ ele trebuie
limitate, pentru că adaugă o
greutate suplimentară poșetei
sau rucsacului, care nu se
justifică și nu se traduce
neapărat în productivitate. Dar
triază-le la final, pentru că sunt
lucrurile asupra cărora
cumpănești cel mai mult.

La amestecături intră tot ce ai
găsit în geantă și te întrebi ”Cum
Dumnezeu a ajuns aici?”: hainele
copilului, bunuri ale altor membri
ai familiei, cheia franceză etc.
La categoria gunoi nu cred că
este necesar să dezvolt, căci
fiecare își dă seama foarte bine ce
trebuie să ajungă la coș. Știi și fără
a citi într-un articol că ambalajul
pachetului de biscuiți mâncat
săptămâna trecută nu este nici
necesar, nu are nici valoare
sentimentală și nici nu a ajuns din
întâmplare acolo.
Când golești geanta sau
rucsacul, scutură bine fiecare
compartiment și șterge-l cu un
șervețel umed. Dacă materialul
necesită un tratament special,
folosește produse adecvate.

MARTHA STEWART

Geanta nu trebuie să
depășească 10% din
greutatea ta!

Plicurile și
organizatoarele
transparente sunt foarte
practice pentru a
organiza conținutul
genții pe categorii,
mai ales pe cele fără
compartimente sau
rucsacurile care sunt mai
mult înalte decât late.

Dacă vrei să te
simți bogat,
numără lucrurile
pe care le ai și pe
care banii nu le
pot cumpăra.
PROVERB

Dă click pe poză
sau scanează codul
și comandă cartea
cu soluții simple de
organizare pentru
copii, direct de pe
site-ul Editurii DPH.

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 (aboneazăte 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.

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

DESIGN
YOUR...
MONEY
DIANA MOLDOVEANU

Credit foto: Fab Squad Studio by Ioana Dodan

Inflația crește cu o viteză uimitoare, la
granițe avem un conflict greu, ajutorul
umanitar la nivel global este subfinanțat, în
Siria este război de 10 ani, de nici nu mai
vorbim de viețile oamenilor de acolo și de
refugiați... La acestea se adaugă problema
încălzirii globale, efectele pandemiei și
foametea ce ar putea afecta 6 milioane de
oameni la nivel global. Este realitatea de azi!
Trăim cu discuția despre o criză economică
de aproape un an și conversația se
accentuează de la o lună la alta. În acest
context, unii investesc, alții economisesc, alții
își optimizează afacerile.
Imobiliarele, investiția în valută, aur sau
pietre prețioase sunt variantele cele mai
vehiculate pentru a asigura bani albi pentru
zile... și mai grele.
Pornind de la această conversație, în paginile
ce urmează vorbim despre afaceri creative pe
timp de criză, despre soluții, dar și despre idei
de găsit bucurie cu un buget...
ținut sub control!
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INVESTIȚII ÎN VREME
DE CRIZĂ: CEA MAI...
PREȚIOASĂ MESERIE
DIANA MOLDOVEANU

Ioana Bica a cochetat cu multe business-uri
creative, printre care se numără fotografia și un
showroom de creații vestimentare de la designeri
români. Dar, de mai bine de un an, explorează o
nișă mai puțin cunoscută: șlefuirea pietrelor
prețioase - pe care le pregătește pentru a deveni
BIJUTERII.

În 2016, Ioana trecea pragul unei
bijuterii oarecare pentru
a-și comanda verighetele. Nu
avea nicio relație specială cu
bijuteriile, nici nu-și imagina că
5 ani mai târziu se va intersecta
din nou cu cel care avea să i le
facă.
Întâmplarea a făcut ca discuția
să ducă spre dorința de a face
ceva care să aducă bucurie.
Sigur, Ioana era partener într-un
business în care credea, însă
care nu-i aducea acel ceva pe
care îl căutăm cu toții.
Am explorat de-a lungul anilor
mai multe meserii, business-uri,
căutând acel ceva, pe care îl
dorim cu toții: un job care să te
facă să te simți împlinit!
Mereu m-a atras să lucrez cu
natura, să fiu în mijlocul ei, dar
nu mi-am imaginat că voi face
asta. Mai ales că nu am
interacționat cu domeniul
niciodată, iar în România nici
măcar nu există pietre
prețioase la o calitate suficient
de bună încât să fie folosite în
acest scop, povestește Ioana.
A început să citească cărți de
specialitate, să exploreze lumea
aceasta complet necunoscută,
iar în martie 2021 s-a hotărât!
A ales un curs de specialitate și a
plecat în Bangkok, unde a
învățat cum să aleagă și cum
să șlefuiască pietre prețioase.
Aceștia au fost primii ei pași
spre noua afacere!

Investiția necesară în această
fază?
Cursul a costat 2.000 de dolari,
însă, pe lângă acesta, ai nevoie
de o mașină de șlefuit, care
pornește de la 500 de dolari.
Sigur, nu o iei pe aceea, una
care să fie potrivită ajunge la
1.500-2.000 de dolari. Apoi mai
sunt diferite discuri și
materiale care ajută la
șlefuitul pietrelor, oxizi, pudre
diamantate, care mai
înseamnă aproximativ 1.000 de
dolari. Apoi vine investiția în
pietrele propriu-zise! Iar aici
depinde de fiecare, ce buget
are și cât este dispus să
investească, precizează Ioana.
Cum, unde găsești și alegi
pietrele? Veți fi uimiți, însă
social media este răspunsul și
aici. Sursele sunt nelimitate,
însă este important să mergi
către comercianții validați,
verificați.

Când am pornit pe acest drum,
nici măcar nu știam că pietrele
din bijuterii nu se fac de către
un bijutier, dar... am învățat
pe parcurs. În faza aceasta ai
nevoie neapărat de cineva
care să te îndrume! Eu am un
mentor! Așa am învățat cum să
aleg pietrele potrivite, cum să
mă feresc de falsuri...

A descoperit că pietrele cele mai
valoroase se cumpără din Africa și
din America de Sud și că trebuie
să te ferești pe cât posibil de
pietrele din Asia, unde sunt multe
falsuri.
La fel, Ioana a învățat că ar trebui
să aleagă pietre fără incluziuni,
transparente, cu culori vii, care
cuceresc.

Incluziunile sunt acele particule
care cresc împreună cu piatra.
Mie personal îmi plac și dacă nu
îți afectează calitatea,
strălucirea, sunt o dovadă că
piatra este naturală, așa că eu
nu le refuz, ba mai mult, mi se
par mai speciale.
Nu strică niciun curs de
gemologie. Dar cu timpul îți
formezi ochiul.
Am realizat că am abilitatea de
a descoperi pietrele de calitate,
pot diferenția ușor pietrele
prețioase de simple sticle, mai
spune antreprenoarea care nu-și
imagina că va ajunge vreodată să
dezvolte astfel de abilități ori să-și
planifice călătoriile în funcție de
destinațiile potrivite pentru a mai
aduna pietre de șlefuit care
ulterior să devină minunate
bijuterii cu ajutorul altor
meșteșugari pricepuți.

Top 3 pietre prețioase pe care le
preferă Ioana? Veți râde, dar
diamantul nu se află printre ele.
Așadar, pe primul loc Ioana pune
smaraldul, pe care îl apreciază
pentru culorile care te fac să te
visezi între ape limpezi, în care se
oglindește cerul, pe câmpii fără
sfârșit. O culoare care te
hipnotizează. Și o piatră specială,
care îi oferă Ioanei posibilitatea
de a-și etala măiestria în
prelucrarea lui, o piatră durabilă,
cu o valoare ce se apreciază
continuu.
Pe locul doi se află tanzanitul. O
piatră rară, care se găsește doar
în Tanzania, poate fi albastră, roz,
purpurie, poate fi și galbenă și o
duritate de 6-7.
A treia în topul Ioanei este
granatul. Care variază ca și
culoare de la portocaliu la roșu și
verde. Granatul rodolit, rozaliu,
este preferatul ei. De altfel,
aceasta este o piatră pe care
antreprenoarea o recomandă
celor care nu au un buget foarte
mare de investit în bijuterii, fiind
printre cele mai accesibile ca
preț.
Și în România se găsesc unele
pietre prețioase, însă nu sunt de o
calitate suficient de bună pentru
a fi prelucrate și transformate în
bijuterii cu o valoare mare. Dacă
vreți să căutați pietre, trebuie să
vă plimbați prin Africa. Ioana face
acest lucru, dorindu-și să se mute
în Tanzania.
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ÎN DESIGN ACUM

Cel mai probabil, când te gândești la design nu îl iei în considerare
ca pe o investiție. Este cumva natural. Te gândești cel mult la o
investiție în confortul personal. Însă lucrurile nu stau chiar așa. Deși
confortul personal este cel care primează, cu siguranță nu este
singurul avantaj. Ba mai mult, anumite piese de mobilier se
comportă în timp ca orice bun de lux, care își crește valoarea.
Vorbim aici de piese extraordinare, cum este iconicul design al
scaunului Barcelona. Cu siguranță l-ați văzut în multe scene de film,
iar ce vă putem spune sigur este că, în 100 de ani de producție,
valoarea sa nu a scăzut, ba dimpotrivă!
Dar el este doar un exemplu. Paginile ce urmează vă vor arăta
multe alte piese emblematice valoroase, disponibile și în România,
prin Workspace Studio, Certified Dealer Miller Knoll.

Și ca să respectăm tematica
impusă de titlu, un alt avantaj al
designului premium este felul în
care se comportă în timp.
Durabilitatea sa este net
superioară pieselor de serie. O
sofa poate să arate la fel de bine și
după 20 de ani. Cu condiția să o
tratezi corespunzător, desigur!
Iar un al treilea avantaj este că
mobilierul premium crește
valoarea unei proprietăți.

Iar cum piața imobiliară din
România a început să crească și să
ofere tot mai multe proprietăți
exclusiviste, un mobilier pe măsură
reprezintă un excelent argument de
vânzare.
În paginile ce urmează, veți
descoperi câteva piese iconice,
cunoscute în întreaga lume datorită
creatorilor geniali care le semnează
și care, deși au fost create acum zeci
de ani, sunt în continuare... timeless.

MR Chaise Lounge
Ludwig Mies van der Rohe 1927

Colecția MR reprezintă unele dintre
cele mai vechi modele de mobilier din
oțel de la Mies van der Rohe. Alegerea
materialului a fost inspirată de colegul
maestru Bauhaus, Marcel Breuer, în
timp ce formele sunt considerate a fi
derivate moderne ale balansoarelor
din fier din secolul al XIX-lea.

Preț:
de la

4.990 USD

Scaun Wassily™
Marcel Breuer 1925

Inspirat de cadrul unei
biciclete și influențat de
teoriile constructiviste
ale mișcării De Stjil,
Marcel Breuer era încă
ucenic la Bauhaus când a
redus clasicul scaun club
la liniile și planurile sale
elementare, schimbând
pentru totdeauna cursul
designului mobilierului.

Preț:
de la

2.580 USD

Scaun
Barcelona®
Mies van der Rohe 1929

Preț:
de la

6.300 USD

Unul dintre cele mai
recunoscute obiecte
ale secolului trecut
și o icoană a
mișcării moderne,
scaunul Barcelona
emană o eleganță
simplă care
personifică cea mai
faimoasă maximă a
lui Mies van der
Rohe - „mai puțin
este mai mult”.
Fiecare piesă
Barcelona este un
tribut adus
căsătoriei dintre
designul modern și
măiestria
excepțională.

Scaun Womb™
cu otoman
Eero Saarinen 1948

Preț:
de la

5.283 USD

Eero Saarinen
a proiectat
revoluționarul
scaun Womb
la cererea lui
Florence Knoll
- „un scaun
care să fie ca
un coș plin de
perne – ceva în
care se putea
ghemui cu
adevărat”.
Acest clasic de
la mijlocul
secolului
susține
nenumărate
poziții și oferă
o oază de calm
- de unde și
numele.

Scaun Diamond™
Harry Bertoia 1952

Scaunul Diamond este un
exemplu uluitor de îmbinare
a spațiului, formei și
funcționalității de către unul
dintre maeștrii sculptori ai
secolului trecut. La fel ca
Saarinen și Mies, Bertoia a
găsit grație sublimă într-un
material industrial,
ridicându-l dincolo de
utilitatea sa normală la rang
de operă de artă.

Preț:
de la

1.354 USD

Scaunele din sârmă ale
lui Harry Bertoia sunt
printre cele mai
recunoscute realizări ale
designului modern de la
mijlocul secolului și o
parte mândră a
moștenirii Knoll.

Designurile lui Jens
Risom au fost
primele piese
concepute și
fabricate de Knoll.
Din cauza restricțiilor
de material din
timpul războiului,
șezlongul a fost
inițial construit din
cadre simple de
arțar și chingi de
parașute aruncate.
Descrisă ca un design
de mobilier bun și
onest, colecția a
contribuit
la stabilirea lui
Knoll ca sursă
timpurie de design
modern în America.

Preț:
de la

1.079 USD

Scaun Risom
Jens Risom 1943

În general, mobilierul, atunci când este
revândut, se dă cu aproximativ 70% din prețul
care a fost plătit inițial. La fel ca multe alte
investiții, mobilierul de design va crește în
valoare cu timpul.
Unele piese sunt reeditate, de aceea este
important să ne amintim că producțiile originale
și/sau primele ediții valorează cel mai adesea
mai mult. Marca, vârsta, starea în care se află toate pot influența prețul.

MOBILITATE URBANĂ
ȘI METODE
ALTERNATIVE DE
A SUPRAVIEȚUI
TRAFICULUI
DIANA MOLDOVEANU

Când gândul
dimineții și a statului
din nou în trafic te
scoate din zona de
confort (nu într-un
sens bun), poate că
ar trebui să te
gândești la metode
alternative pentru a
face acele minute mai
plăcute. Studiile și
realitatea cotidiană
ne arată că traficul
reprezintă o sursă
serioasă de stres, cu
precădere în
perioadele în care
prețul combustibilului
crește, cum se
întâmplă acum și
când realizezi că ai
tot mai puțini bani în
portofel. Cine vrea să
își înceapă ziua
astfel?
Cum mai puține mașini e greu de
crezut azi că vor exista, iar
veniturile nu ni le vom putea
crește peste noapte, există soluția
transportului alternativ. Despre el
vorbim în rândurile următoare și
despre cum reușim să ne bucură
de confort cu mai puțini bani.

Atunci când spunem transport
alternativ, primul lucru care ne
vine în minte este... transportul
public. Desigur, este ideal. Ce
bine ar fi ca aplicațiile dezvoltate
de autorități să fie exacte și să
reflecte realitatea. Ce bine ar fi
ca transportul public să
beneficieze de benzi pe care să
circule cu prioritate, astfel încât
o distanță de 3 km să nu fie
parcursă mai repede pe jos
decât cu mașina. Doar că
lucrurile nu stau deloc așa. Nu
acum!
Prin urmare, deși ne-am dori să
fie o alternativă reală transportul
în comun, de multe ori nu este.
Așa ajungem la alte mijloace de
locomoție potrivite pentru un
oraș: trotinetele electrice,
trotinetele simple, bicicletele.
Trotinetele electrice ar fi o idee
bună dacă cei care le folosesc ar
avea o bandă specială și nu s-ar
strecura periculos de aproape de
mașini, dacă ar purta căști de
protecție, dacă ar respecta
regulile de circulație, dacă,
dacă...
Bicicliștii nu sunt nici ei o
categorie prea iubită în trafic,
însă sunt cu siguranță mai
acceptați decât cei cu
trotinetele. Este însă bicicleta o
alternativă când ai de străbătut
orașul?
Da, spune Cristian Moldoveanu,
antreprenorul care a lansat în
urmă cu doi ani un magazin de
biciclete și accesorii.

Hotbikes.ro este un magazin
unde nu veți găsi decât
biciclete single speed și fixie.
Adică biciclete cu o singură
viteză. De ce când există atât de
multe variante: MTB,
semicursiere, gravel, electrice?
Pentru că single speed
înseamnă o bicicletă ușoară,
agilă, care nu îți dă prea multe
bătăi de cap când vine vorba
de întreținere. Pentru că nu
avem de străbătut distanțe cu
diferențe mari de nivel în oraș,
circulăm de obicei pe asfalt și
nu avem nevoie de o viteză
foarte mare pentru că existe
semafoare, spune Cristian
Moldoveanu, care nu doar vinde
biciclete, ci le și folosește zilnic
pe o distanță medie de 15 km,
prin București.
Din punctul său de vedere,
bicicletele single speed, care
cântăresc aproximativ 10-12 kg,
au un raport calitate - preț
excelent, sunt suficient de
rapide încât să satisfacă
plăcerea de a pedala, dar și
suficient de ușoare încât să
poată fi urcate pe scări fără
efort atunci când ajungi la
birou sau ți se strică liftul.
De ce nu electrice?
Din punctul meu de vedere, a
folosi o bicicletă înseamnă a
adopta un stil de viață (mult
mai) sănătos. Suntem și așa
statici, stăm mult pe scaun la
birou, pe canapea acasă,
dacă tot ne decidem să

folosim bicicleta, atunci mai
bine să depunem ceva efort,
mai spune antreprenorul.
Printre mărcile comercializate
de Hotbikes.ro se numără
Santafixie - un brand spaniol cu
tradiție, Quella, 6KU, State
Bicycle, BLB și multe altele.

Prețurile pentru bicicletele
de pe Hotbikes.ro pornesc
de la 2.100 de lei, iar
începând din luna
septembrie, puteți vizita
Hotbikes și offline, în
București, pe strada
Lânăriei 80A.
Am ales branduri accesibile ca
preț, de o calitate excelentă,
dar și cu un aspect atrăgător,
care te face să zâmbești când
pedalezi. De altfel, cei mai
mulți clienți aleg biciclete în
culori vii, care atrag privirile.
Am depășit sau suntem pe
cale de a depăși momentul
acela când bicicleta este
folosită doar în parc și de 2-3
ori pe vară. A devenit un mijloc
de transport pe care te poți
baza zilnic, care te ajută să
economisești timp și bani, a
mai spus Cristian Moldoveanu.
De altfel, motto-ul magazinului
său - unde cei pasionați își
pot construi o bicicletă
custom sau pot face upgrade
la cea veche - este
#ArdeGrăsimeaNuBenzina.

Am depășit sau suntem pe
cale de a depăși momentul
acela când bicicleta este
folosită doar în parc și de 2-3
ori pe vară. A devenit un mijloc
de transport pe care te poți
baza zilnic, care te ajută să
economisești timp și bani.
Cristian Moldoveanu,
Hotbikes.ro

Când viața ne dă lămâi...
învățăm să cheltuim cu
cap! De ce mașinile
electrice sunt o alternativă
pe care trebuie să o iei mai
serios în considerare
Dar nu putem folosi bicicleta
sau trotineta oricând și oriunde.
Mai ales dacă avem copii de
dus la școală ori de cărat
diverse lucruri la birou. Sau de
făcut 1.000 de drumuri dintr-un
capăt în altul al orașului. Iar
sistemele de ridesharing nu
sunt chiar reliable, din păcate...
Deci avem nevoie de mașină!
Ca posesor de autoturism cu
motor termic, mai exact diesel,
pot spune că subiectul
mașinilor electrice revine
periodic în discuțiile de familie.
Dezavantajul principal
identificat: autonomia redusă în
strânsă legătură cu insuficiența
stațiilor de încărcare. Totuși
evoluăm și de la an la an apar
tot mai multe opțiuni. Un alt
inconvenient este prețul, deloc
de neglijat. Dar există și tot felul
de variante de creditare și
subvenționare. Să nu uităm de
programul Rabla. Iar pe termen
lung...

Jessika Trancik, profesor asociat
de studii energetice la M.I.T., a
condus recent un studiu prin
care dorește să demonstreze că,
deși costurile inițiale ale achiziției
unei mașini electrice sunt mai
mari, ele sunt amortizate de
beneficiile pe termen lung.
Pentru mașinile electrice,
costurile mai mici de întreținere
și costurile mai mici de încărcare,
în comparație cu prețurile la
benzină, tind să compensezeîn
timp prețul inițial mai mare.
Contrar credinței generale,
mașinile electrice sunt
fundamental superioare
vehiculelor cu ardere în ceea ce
privește puterea, cuplul și
accelerația. În general, se
descurcă mai bine, datorită
centrului de greutate scăzut, cu
bateriile montate în șasiu.
Recomand pe YouTube un video
care arată cum se comportă o
Tesla în competiție cu un
Hoonigan customizat.

Noul Megane E-Tech

220 30 450
CP
puterea motorului

minute de încărcare
asigură o autonomie
de 300 km

KM
autonomia maximă

Fără a avea pretenții de specialist,
am testat recent noul Megane
E-tech, abia sosit în România. Am
făcut un drum în afara
Bucureștiului, luând însă în piept
aglomerația din zona PrecizieiMilitari. Deloc plăcut! Experiența
de condus însă, per total,
confortabilă chiar și în condiții
de trafic intens.

Megane E-Tech 100% electric
este unul dintre cele mai ușoare
autovehicule din categoria sa
(1.620 kg). Bateria și
temperatura motorului sunt
controlate de un sistem
automat, astfel că puterea
generată este aceeași indiferent
de condițiile externe, oferind o
autonomie sporită.

Mi-au plăcut spatele sculptat și
linii sportive, ce se continuă și la
interior, mai ales la nivelul
șoferului, care are pe volan padele
de frână și de accelerație
(recunosc, am preferat să le
folosesc pe cele clasice!), cât și
liniile aerodinamice ce îi conferă
un profil elegant. Am remarcat și
farurile cu design specific realizate
integral pe bază de LED-uri, banda
3D fluorescentă din spate și
ornamentele aurii extrem de chic.
Se vede și în fotografii!

Automobilul este echipat cu 8
sisteme de asistență la condus
ce monitorizează condițiile de
trafic și te avertizează cu privire
la evenimentele neprevăzute de
pe traseu. Noua platformă este
echipată cu o baterie foarte
subțire, de 60 kWh, în vreme ce
distribuția optimizată a
greutății, ampatamentul mai
lung, podeaua complet plană și
centrul de greutate mai coborât
asigură vehiculului agilitate
îmbunătățită și spațiu
suplimentar la bord. Confirm!
Și pot spune că mi-a plăcut
suficient încât să înțeleg de ce
500 de români și-au comandat
această mașină înainte ca ea să
ajungă în România!

Ce mi-a plăcut dincolo de
designul elegant? Ușurința
manevrării și a parcării (datorită
camerei și a senzorilor), dar și
faptul că este o mașină compactă.

THE GRASS IS GREENER
ON THE OTHER SIDE?
CE AR FI BINE SĂ ȘTII
ÎNAINTE SĂ IEI DECIZIA
DE A TE MUTA ÎNTR-O
ALTĂ ȚARĂ
DIANA MOLDOVEANU

Mai ales când lucrurile lasă
impresia că scapă de sub
control, perspectiva mutării
într-o altă țară pare din ce în
ce mai interesantă și de luat
în calcul. Anul acesta poate
mai mult decât oricând, pe
fondul instabilității cauzate
de conflictul de la graniță.
Dar nu este singurul motiv.
Românii iau în considerare
relocarea în căutarea unui
sistem de educație mai bun
ori de sănătate mai
satisfăcător, în căutarea unui
job mai provocator sau mai
bine plătit. Iar alții, pur și
simplu, pentru că au suflet de
nomad și își doresc să
experimenteze mai multe
culturi, mai multe stiluri de
viață.
Alexandra Lopotaru a decis
să părăsească România în
ciuda faptului că avea un trai
decent alături de soțul său și
de cei doi copii, o casă
frumoasă în Corbeanca.
Trăia un vis, cum ar spune
unii. Totuși, de câteva luni,
locuința sa permanentă este
în Spania.
A fost ușoară sau grea
relocarea, dar și alte lucruri
pe care ar fi bine să le iei în
considerare dacă te gândești
să părăsești România,
într-un interviu sincer cu
Alexandra.

Ce făceați voi aici, în România?
Și cum a venit ideea aceasta de
a pleca?
În România, locuiam în
Corbeanca, aproape de
Bucureşti, dar într-un ansamblu
frumos, civilizat, curat,
prietenos, fiindcă întotdeauna
am căutat comunitate şi linişte.
Soţul meu îşi dăduse demisia,
ca să mai ia o pauză şi să nu ne
mai strângem de gât unul pe
altul (a fost foarte greu să
lucrăm cu amândoi copiii
acasă), iar eu căutam teren
pentru o căsuţă de vacanţă la
ţară, la Voineasa, de unde
suntem amândoi.
În plus, aşteptam ca Japonia să
îşi deschidă graniţele şi pentru
români, pentru că acolo voiam
să ne întoarcem și încă mai
vrem. Cum nu s-a întâmplat
niciuna, nici alta, cum nu am
reuşit să găsesc niciun teren
conform principiilor noastre,
cum Japonia, după doi ani de
aşteptare, nu părea să ne dea
voie să mai venim, am hotărât
pe 8 ianuarie să plecăm
oriunde.
Unde? În Sevilla, unde tocmai se
mutaseră prietenii noştri, care
ne trimiteau poze superbe cu
mâncarea, cu oraşul, cu
activităţile. Pe 22 februarie am
plecat din România.

De ce Spania? Cât research ați
făcut înainte?
Mai nimic. A fost fix decizia aceea
luată pe moment, cu spirit de
aventură, fără să ne gândim prea
mult la viitor şi la consecinţe.
Ştiam că vrem să plecăm pentru
un an sau doi, iubim să călătorim
oricum pe termen lung (noi
suntem turiștii care cer longstays), iar faptul că prietenii
noştri erau deja acolo, a fost fix
mâna de care am avut nevoie. Nu
ştiam prea multe despre Spania,
ba chiar am desconsiderat-o,
dacă vrei. Dar faptul că nu am
avut aşteptări a contat enorm.
Deja ne vedem stând cinci ani
acolo, aşa că ne uităm chiar şi
după un teren. Dacă nu a fost să
fie la Voineasa, sperăm să fie
acolo.
Cât au durat pregătirile pentru
plecare?
O lună şi un pic. Ce am făcut
între timp? Bagaje. Am eliberat
casa noastră din Corbeanca, pe
care urma să o dăm în chirie. Am
căutat online, pe grupuri, am
discutat cu persoane care
locuiesc acolo, practic am făcut
un soi de cercetare amănunțită
pentru şcoli şi imobiliare. Eu fiind
jurnalist la bază, “stalking-ul” e
“my middle name”, aşa că mi-a
fost uşor să obţin toate
informaţiile de care aveam
nevoie. În primul rând, am făcut
un top 3 şcoli private în engleză,
pentru o integrare ușoară
oriunde am mai merge.

Ulterior, am făcut un top al celor
mai bune cartiere din apropierea
şcolilor alese. Ştiam deja care ar
fi potrivite pentru fiecare din cele
trei instituții de învăţământ. Am
luat legătura cu un agent
imobiliar, care ne-a stabilit
vizionări la casele din jurul
şcolilor.
Abia apoi soţul meu, pe 14
februarie, a plecat singur în
Sevilla şi, timp de cinci zile, a
vizitat şcolile şi casele. După ce
am ales şcoala, am ales şi casa.
La finalul lunii, am plecat!
Ce trebuie să știe o persoană
înainte să ia decizia relocării?
În primul rând, trebuie să ştie că
închirierea unei locuințe se face
doar pe baza unui contract de
muncă. La noi a fost mai
complicat, fiindcă nu lucrăm în
Spania, lucrăm pentru noi, de
acasă (crescând cheltuielile, s-a
reangajat Andrei). Aşa că, am fost
nevoiți să apelăm la un amic cu
contract de muncă în Spania
şi să facem o asigurare
suplimentară. Dar dacă lucrezi
aici, e uşor.
De asemenea, pentru orice oraş
dorit, recomand aplicația
"Idealista", unde se pot vedea
case, apartamente, garsoniere,
tot soiul de locuințe puse la
vânzare sau date spre închiriere.
Prețurile diferă mult nu doar de
la oraş la oraş, ci și de la o zonă la
alta a oraşului.

Noi stăm la periferia Sevillei, spre
exemplu, într-o casă cu 4
dormitoare şi plătim 1.400 euro
chirie (+utilități).
Sistemul de sănătate este bine
pus la punct. Atât cel public, cât
şi cel privat. Noi avem asigurare
la privat, 200 euro/lună toți
patru.
Sistemul de învățământ spaniol
îmi e puțin cunoscut, deşi am
prieteni cu copii în sistemul de
stat şi sunt foarte mulțumiți. Noi
avem copiii în sistem privat, la un
colegiu britanic şi este fix ceea ce
ne-am dorit: învățatul prin joacă,
într-o pădure de pini. Taxa este
mai mică decât taxa grădiniței
noastre din Bucureşti.
Din câte am observat, la coşul de
cumpărături plătim cu 20% la
sută mai mult decât la noi.

Cât contează sistemul de suport
atunci când te muți într-o altă
țară? Cum ați reușit să vă
conectați/integrați în
comunitatea locală?
Contează extraordinar de mult.
Noi am venit chitiți pe ideea de
experiență, de a sta aici unu-doi
ani, cât să învețe copiii engleză şi
spaniolă. Ulterior, după ce am
cunoscut oamenii din cartierul
nostru, după ce ne-am împrietenit
şi am început să petrecem mai
mult timp cu ei, ne-am îndrăgostit
aşa mult de loc şi de comunitate,
că deja ne gândim, aşa cum
spuneam la început, să ne
cumpărăm casa noastră aici şi să
stăm cinci ani.
Sigur, prima lună nu am vorbit cu
nimeni, eram doar noi cu noi şi
ne-a fost bine şi aşa. Dar odată ce
ne-am făcut prieteni, parcă a
devenit şi mai frumos.

În ceea ce priveşte alte cheltuieli,
ar fi bine ca persoanele care se
relochează să aibă un fond de
siguranță, să poată să dea unadouă chirii în avans, să se poată
susține câteva săptâmâni până
reuşesc să se acomodeze cu
toate.
Recomand grupul de Facebook
"Mutat în Spania", acolo
găseşti informații referitoare la
relocare, paşii pe care trebuie
să îi urmezi pentru dobândirea
anumitor documente, idei de
investiții sau, pur şi simplu,
experiențele românilor în
Spania.

Chiria pentru o
casă cu 4 dormitoare
este de 1.400 de euro, la
marginea Sevillei. Coșul
zilnic de cumpărături, cu
20% mai mare decât în
România.

Cât de dificil a fost să vă
găsiți joburi în Spania?
Nu lucrăm în Spania, atât eu,
cât şi Andrei lucrăm de acasă,
fiecare cu proiectele lui.
Mă rog, la mine, de o
perioadă, nu se mai numeşte
lucrat, ci "slalom" printre orele
de somn, orele de joacă sau
printre infinitele ore de
"mami, brațe, brațe".
Există niște domenii
preferate de angajatori în
Spania? Este ușor să fii
antreprenor acolo?
Nu ştiu care ar fi domeniile
preferate, că nu avem
tangență cu piața. Dar, sincer,
din ce văd, mi se pare că noi
românii suntem mult peste
la capitolul creativitate. Mi se
pare că ar fi potențial foarte
mare de dezvoltare pe multe
domenii. Cel puțin în
parenting şi accesoriile cu
care vine el.
De când sunt aici, mă tot
gândesc la mamele noastre
iscusite, cum sunt cele
reunite în grupul de
Facebook Work at Home
Moms, care fac minunății ce
nu se găsesc aici. Sau sunt,
dar nu la nivelul lor.
Uite, am o carte senzorială
pentru Alec şi mamele din
jurul meu nu ştiau că există
aşa ceva.

Ar fi fost mai simplu să plecați
singuri, fără copii? Sau pe
rând?
Nici nu ştiu cum am plecat,
sincer. Cred că separat, dar
împreună: Andrei a condus
singur până în Spania maşina
noastră plină cu bagaje, 3 zile
şi 3 nopți, iar noi trei am venit
cu avionul imediat după ce a
ajuns el.
A ajutat faptul că venise el cu
o săptămână-două înainte să
găsească locuința. Altfel, da, ar
fi fost mai greu.
Acum, după mai bine de
jumătate de an petrecut în
Spania, spune-ne drept: e
mai verde iarba acolo? Este
mai bine?
Sincer, iarba noastră e uscată,
48 de grade au fost vara asta şi
nu prea a udat-o nimeni.
Lăsând gluma (sau adevărul) la
o parte, Spania e superbă.
Chiar am desconsiderat-o,
cum spuneam, dar m-a
surprins din ziua 1. Nu
neapărat infrastructura. Nu
neapărat politețea şi prietenia
lor. Nu neapărat arhitectura şi
tradițiile, mai au şi ei mizerie
pe jos, să ştiți.
Dar ce îmi place aici e că ştiu
să îşi trăiască viața. Sunt mult
mai relaxați şi mai fericiți.
Iar noi încercăm să ne
bucurăm de viață mai mult.
Învățăm de la ei!

Ai vreun sfat pentru cei ce
cochetează cu ideea
relocării?
Noi am venit fără să ştim
unde. Nu mai fusesem
niciodată aici. Nu mai
fusesem în Spania, de fapt, cu
excepția unui weekend la
Madrid. Am venit doar pentru
că au lăudat prietenii noştri
zona. Dar puteam să avem
ghinion, să nu ne placă. Să nu
ne acomodăm. Să numărăm
zilele până să ne întoarcem.
De aceea sfatul meu e să nu
faceți ca noi (faceți, dacă vreți,
normal), ci să testați zona
înainte. Să veniți în vacanță şi
să simțiți locul. Să simțiți dacă
e şi al vostru aici sau nu.

9 CĂRȚI DE CITIT
ÎN VREMURI INCERTE
DIANA MOLDOVEANU

Vremurile nu foarte bune vin cu momente de stres, de
incertitudine, cu și mai multe întrebări. Și unele dintre ele își
găsesc răspunsul în cărți. Nu că ar fi cineva Mafalda, ci
pentru că unele ipoteze ori experiențe descrise de autori ne
ajută să avem un așa-zis AHA moment!
În plus, este toamnă și petrecem mai mult timp în casă, iar
măcar 10 pagini pe zi vor contribui la o stare de bine.
Nu o spunem doar noi, ci și studiile. De aceea, printre
recomandările acestui număr se află atât cărți de business,
cât și de dezvoltare personală, cărți care ajută la restabilirea
echilibrului emoțional. Sau biografii care inspiră. Sursele
noastre sunt Libris.ro, Editura DPH și Amazon.

DE CE SĂ
INVESTEȘTI
ACUM ÎNTR-O
CASĂ DE
VACANȚĂ
Motivul e simplu: ca să te duci mai des în
vacanță! Lăsând gluma deoparte,
investiția într-o astfel de casă nu este de
neglijat. Îți poate aduce un venit constant,
sigur, pasiv, mai ales când proprietatea
dispune de avantaje vizibile: locație
accesibilă, design atrăgător (mereu
oamenii caută să-și petreacă vacanțele în
locuri mai frumoase decât propria casă),
preț corect.
Casa din imagine este o casă de vacanță
mai specială. De unde și prețul cu care se
vinde. Dacă vreți să aflați detalii, scanați
QR code-ul de mai jos:

TRAVEL THERAPY

CRIZA NU TAIE
BUGETUL DE
VACANȚĂ.
CUM GĂSEȘTI
CELE MAI
FRUMOASE ȘI MAI
ACCESIBILE
DESTINAȚII
DIANA MOLDOVEANU

Abia ce s-au reluat vacanțele
și parcă nu ne vine să le
punem din nou pe hold. Iar
dacă am supraviețuit unei
pandemii, parcă putem
supraviețui și unei crize, nu-i
așa? Da și nu. Realitatea este
că trebuie să fim mult mai
cumpătați cu bugetele, însă
numeroase studii au validat
importanța și nevoia de a
călători. Beneficiile
vacanțelor sunt multiple, de
la creșterea productivității și
stimularea creativității, până
la scăderea riscului de
burnout sau de depresie.
Așadar, pentru că suntem de
acord că oamenii care
călătoresc sunt mai fericiți,
haideți să găsim soluții
pentru ultimele luni ale
anului. Măcar unul, două
city-break-uri să înghesuim
în agendă! Mai ales că
urmează vacanța copiilor, în
octombrie, iar finalul lui
noiembrie ne va mai aduce
un weekend prelungit.
Foarte prelungit chiar!
În paginile următoare vom
face împreună un tur al
orașelor europene de vizitat
toamna și ne-am bucura să
ne povestiți în social media
ce ați bifat de aici.

DESTINAȚII PENTRU PASIONAȚII
DE FOTOGRAFIE URBANĂ
Dacă nu vă este frică de vremea un
pic mai rece - cel puțin prin
comparație cu toamna blândă din
ultimii ani - Budapesta este un
adevărat răsfăț în sezonul rece, cu
o mulțime de cafenele confortabile
ce oferă boluri copioase de gulaș
pentru a vă încălzi.
Nu poate fi ratată clădirea gotică a
Parlamentului ungar, care este
probabil emblema orașului, având
în vedere cât este de fotografiată
de către turiști. Și nici o scurtă
evadare
într-una dintre băile termale din
Buda, perfecte pentru relaxare și la
doi pași de noi.
Din România, se poate zbura cu
ușurință la Budapesta, cu o cursă
Tarom, de la București, însă există
opțiuni și din țară, cum ar fi din
Târgu Mureș, de unde biletele sunt
la o treime de preț.

DUBROVNIK
O altă destinație în vecinătate este
Dubrovnik. Superbul oraș croat
este o destinație perfectă de vară,
însă când se sfârșesc zilele de plajă,
devine o locație ideală pentru cei
care iubesc străduțele pietruite,
istoria și arhitectura. Prețurile au
crescut constant în Dubrovnik în
ultimii ani, însă, în extrasezon,
tarifele de cazare și de transport
scad puțin, așa că merită să mai
aruncați o privire pe aici.

VILNIUS

BRATISLAVA

Una dintre capitalele mai puțin
cunoscute ale Europei, Vilnius este
un oraș plin de viață, cu un centru
vechi Patrimoniu Mondial UNESCO
și cu un peisaj arheologic bogat.

Aflată în mijlocul Europei, Slovacia
este o destinație pe care trebuie să
o descoperi cât mai curând!
Această țară este înzestrată cu
câteva peisaje uimitoare, pe lângă
numeroasele sale orașe și sate
vechi, care sunt fascinant de vizitat.
Cu unele dintre cele mai minunate
și instagramabile castele, dar și cu
o capitala precum este Bratislava,
aveți de ce să dați o fugă.

Înainte de cel de-al Doilea Război
Mondial, Vilnius a fost unul dintre
cele mai mari centre evreiești din
Europa. Această influență i-a adus
numele de „Ierusalimul Lituaniei”,
care se observă și în arhitectură.
Toamna nu este cea mai
călduroasă, însă te poți folosi de
pretextul vremii pentru a petrece
ore relaxante în cafenele cochete,
baruri cu bere artizanală, galerii de
artă cool și magazine concept.
Mai mult decât atât, dacă ești un
gurmand, în Vilnius vei descoperi o
mulțime de restaurante minunate,
cu tot felul de influențe. Lituanienii
pun mare preț pe mâncarea
organică, dar și pe experiența în
sine, așa că nu ezita să iei masa în
oraș.
Renumit pentru că este unul dintre
cele mai ieftine city break-uri din
Europa, este un oraș plin de turiști.
Lituania este puțin mai scumpă
decât Polonia, dar în general
prețurile sunt foarte rezonabile în
ambele țări. Sunt disponibile cu
ușurință cazări la prețuri modice,
indiferent că sunteți în căutarea
unor hoteluri sau a unor pensiuni.

Totul este aproape și la îndemână.
Într-un minut vă puteți bucura de
priveliștea maiestuoasă a
Catedralei, apoi puteți gusta
preparate din bucătăria
tradițională sau contemporană,
urmate de un espresso proaspăt
preparat într-una dintre cafenele
de pe străzile ori din piețele
înguste, pitorești. Cramele antice,
împrăștiate în centrul orașului,
oferă degustări de vinuri de
excepție.
Fie ca vrei să faci o plimbare sau să
te plimbi făcând shopping, ești
unde trebuie. O plimbare pe
malurile Dunării le include pe
amândouă. Magazinele sunt
deschise 7/7 și sunt o mulțime de
spații secrete și cochete de unde
poți achiziționa suveniruri.
Dacă îți place să simți pulsul
orașului, pe site-ul dedicat ai un
program de evenimente culturale
și nu numai, care îți pot face
vacanța și mai frumoasă.

BERLIN

TALIN

Capitala Germaniei este locul ideal
pentru un city break în Europa,
dacă nu te deranjează frigul ce
poate deveni pătrunzător în
noiembrie-decembrie. Bifând toate
exigențele, de la arhitectură
spectaculoasă la viață de noapte
plină de surprize, metropola se
mândrește cu o istorie bogată, bere
faimoasă și cu unele dintre cele mai
remarcabile atracții și muzee din
lume.

O destinație mai puțin obișnuită
este Talin, capitala Estoniei,
perfectă pentru o vacanță în care
vreți să îmbinați confortul lumii
moderne, viața de noapte versatilă
și evenimentele culturale.

Este printre preferatele studenților
din întreaga lume și pentru că este
o destinație rezonabilă ca preț, deși
uneori te poate speria costul unui
bilet de avion de la București. Însă,
dacă planifici din timp, sigur nu vei
regreta efortul.
Berlinul este renumit și pentru
expoziția stradală de graffiti. Cel
mai bun exemplu din oraș este, fără
îndoială, East Side Gallery. Această
porțiune rămasă a Zidului Berlinului
este acum un memorial al libertății,
unde artiștii și activiștii se folosesc
de talentul lor pentru a se exprima
în moduri îndrăznețe și creative.
Alte locuri unde vă veți intersecta
cu artă stradală includ Urban Spree,
Bülowstraße, Kreuzberg și
Dircksenstraße, în Mitte.
Rămânând în aceeași zonă, la Belin
există o întreagă insulă dedicată
muzeelor, numită „Insula Muzeelor”.
Ce mai aștepți, ți-ai luat biletul de
avion?

Orașul așa cum arată el astăzi este
un amestec interesant de vechi și
nou, cu multe spații verzi și locuri
pentru promenadă.
Orașul vechi este unul dintre cele
mai bine conservate centre ale
orașelor hanseatice din lume. La o
aruncătură de băț, veți găsi centrul
de afaceri, cu turnuri moderne și
hoteluri luxoase, cartiere la modă și
centre comerciale mari.
Linia de coastă atrăgătoare a
Talinului oferă pe tot parcursul
anului priveliști pitorești ale
peisajului urban emblematic.
Partea bună este că ai acces rapid
la centru indiferent de mijlocul de
transport cu care ajungi aici. Doar
15 minute de la aeroport sună bine,
nu-i așa?
Datorită poziționării geografice, din
octombrie până în martie, vremea
poate fi destul de neplăcută. Dar
chiar și așa, există o mulțime de
lucruri de făcut, de la a explora
cafenele drăguțe, până la SPA-uri
și centre de relaxare și muzee
spectaculoase.
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motive
pentru care ar
trebui să călătorești
mai mult

Chiar și când nu pare că ai un buget
generos, călătoritul:
1. Te relaxează și te ajută să privești
lumea din perspective noi
2. Te scoate din zona de confort
3. Te ajută de dezvolți diferite
abilități
4. Contribuie la dezvoltarea
educației
5. Te stimulează să înveți lucruri noi,
cum ar fi o limbă străină
6. Îți oferă amintiri speciale. Și
subiecte de conversație
7. Te ajută să legi noi prietenii,
indiferent de vârstă

Sunt
Diana Moldoveanu
Sunt jurnalist, blogger de 7 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 în comunicare.
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

CLAUDIU
CIOBANU

Cele mai multe analize de piață
anunță o toamnă și o iarnă grea.
Războiul din Ucraina, criza
energetică, inflația, prețul tot mai
mare al carburanților și al
alimentelor, pandemia care nu se
mai încheie... toate au și vor
continua să aibă impact asupra
bugetului fiecărui individ. Căutăm
soluții și încercăm să reducem o
parte din efectele negative. Vom
reuși oare? Aceasta este întrebarea
ce ne macină de luni de zile...

Parcurgem o perioadă în care
trebuie să fim deopotrivă atenți
la banii noștri, la achizițiile pe
care le face, la cantități și calitate.
Planificarea este întotdeauna
una dintre soluțiile câștigătoare.
Când acționezi cu o intenție
clară, având deja în minte
rezultatele pe care le poți obține,
sporesc șansele ca impactul
negativ al deciziilor noastre și cel
venit din factori externi să se
diminueze.

Piața, se știe, este ciclică. Coboară,
pentru ca mai apoi să urce iar.
Sperăm că paramentri pe care o va
face să fie mai sănătoși.

Nu putem elimina toate situațiile
nedorite, dar putem reduce
numărul și incidența acestora
acționând informat și planificat.

PIAȚĂ VS.
SUPERMARKET.
CUM FOLOSIM
EFICIENT BUGETUL
DE CUMPĂRĂTURI
CLAUDIU CIOBANU

Suntem convinși că mulți faceți experimente cu
privire la locurile de unde cumpărați alimente.
Vreți să le găsiți pe cele mai sănătoase, mai
savuroase și mai proaspete la cel mai bun preț cu
putință. E natural să fie așa! În zona în care locuim,
unele sunt doar la supermarket, altele doar la piață,
iar foarte multe și într-un loc și în celălalt. Deci e un
fel du-te-vino! Dar chiar și atunci când descoperi
ceva bun, e bine să ai o alternativă, fiindcă nu se
știe niciodată când produsul nu mai este listat la
raft ori când producătorul schimbă piața.

Supermarketurile se
mândresc că fac achiziții
direct de la producători și că
oferă prețuri competitive
pentru a-și satisface clienții.
Cu toate acestea, în piață,
agricultorii vin cu oferte mai
mici sau comparabile și sunt
dispuși să negocieze. Sigur,
sunt și comercianți care
mizează pe cartea
producătorului și cer prețuri
peste medie, dar adaosul
trebuie validat de calitate.
Dacă la piață poți să
negociezi, la hypermarket,
cauți oferte. Calitate la preț
mic n-a văzut nimeni, dar un
preț corect pentru calitatea
oferită ne dorim cu toții. Și o
putem găsi și la tarabă și la
raft. Ține de cât de atenți
suntem și de cât de
familiarizați suntem cu
produsele.
Să luăm două exemple din
București. Tradițional, Piața
Floreasca este o piață scumpă
și Oborul o piață populară.
O „reclamă” rămasă de
demult, care încă îi sperie pe
unii și îi atrage pe alții, dar
realitatea este că și la una și la
alta poți găsi produse ce
corespund criteriilor
persoanele de selecție. Și
uneori preferi să plătești
mai mult pe ceva ce
știi că vei mâncă în
totalitate.

Prețul pe care îl
plătim pe kg ar
trebui să îl calculăm
și în funcție de cât la
sută din cantitatea
achiziționată ajunge
la coșul de gunoi.
Am putea cumpăra
mai scump și de o
calitate mai bună
dacă ne-am doza
corect consumul și
am reduce risipa
alimentară.

La piață, avantajul e că încă
poți să guști din ce e în/pe
galantar și astfel să nu ajungi
acasă cu ceva ce constați că nu
îți place. În marile lanțuri de
magazine, poți face asta doar la
produsele pentru care se face
sampling. Adică maxim 1-2 pe
raion…
În piețele mari, oferta de fructe
și de legume este mult mai
mare decât în supermarket-uri.
Asta îți permite să alegi pe
gustul tău și să faci și provizii
dacă ai în plan să pui conserve,
de pildă. În schimb, în
hypermarket, poți găsi soiuri
exotice pentru care sunt
condiții mai bune de păstrare
în vitrine cu aer rece sau în
zone cu temperatură
controlată.

Cum faci
piața pe
stil nou
De la supermarket poți să
comanzi cu aplicația mult mai
multe lucruri decât iei de la
piață. În circa o oră, poți avea
plasa de cumpărături la ușă.
Iar de la debutul pandemiei,
tot mai mulți producători
locali au început să ofere
livrarea la domiciliu a coșurilor
lor cu fructe și cu legume
proaspete.

Dar oricât de tentant sună să ai
roade direct de la țară, este
extrem de important să planifici
modul în care vei păstra, vei găti și
vei consuma comanda respectivă,
pentru că altfel riști să se altereze
în mare măsură.
Să dai comandă de 5 salate, 5 kg
de roșii și 5 kg de castraveți, nu e
un plan bun dacă nu pui o salată
cu un kg de roșii și unul de
castraveți la rețetă, în fiecare zi, de
luni până vineri. Căci legumele
proaspete, cu tot cu sertarul fresh
din frigider, nu prea țin mai mult
de o săptămână. Chiar crezi că vei
mânca zilnic același lucru ca să
termini legumele din coș? Cel mai
probabil te vei sătura din cauza
frecvenței crescute din meniu și
vei abandona. Un abandon ce
duce inevitabil la stricarea
surplusului achiziționat. Deci vei
arunca bani, nu simple produse!

SFATUL SPECIALISTULUI

FLORINA BADEA
HEALTH COACH ȘI NUTRIȚIONIST

Mâncare bună, care să
îndeplinească principiile
unei alimentații
sănătoase, poate fi
procurată și din piață și
din supermarket. Depinde
de aliment și depinde de
perioada anului. Ideea
este să mâncăm fructe și
legume cultivate și
crescute local, aproape
de zona în care trăim.
Pentru maxim de
nutrienți, în general, ne
este benefic să mâncăm
roadele pământului din
anotimpul în care ne
aflăm, mai ales că noi
încă ne bucurăm de
fructe și de legume din
martie până în
octombrie. Altminteri,
pentru restul alimentelor,

și în supermarket găsim o
ofertă variată. Doar să
citim cu atenție
etichetele și lista
ingredientelor, termenul
de valabilitate și țara de
proveniență!
Dacă avem timp, putem
vizita livezile în perioada
în care știm că sunt
culese fructele și se
comercializează. Sau să
apelăm la furnizori care
livrează la domiciliu. Mai
există conceptul de acces
în livadă, pentru a mânca
și a culege pentru acasă.
Salut și inițiativa
supermarket-urilor care
încheie contracte cu
furnizori din România,
facilitând accesul la
astfel de alimente.

de DIANA MIHĂILĂ

CUM POȚI
PLANIFICA
EFICIENT
MESELE
Organizare pentru
reducerea risipei
alimentare

Planificarea alimentară
nu este atât de
complicată pe cât sună.
Tot ce trebuie să faci
este să alcătuiești un
meniu, să cumperi în
consecință și să prepari
numărul de porții
necesare ție și/sau
familiei. În practică,
lucrurile se mai
complică, căci fie nu
găsim la piață sau la
supermarket ce avem
pe listă, fie proviziile nu
se combină cu ce
scrisesem în meniu, fie
apare vreo poftă ori,
din contră, copiii nu mai
vor ce ați convenit să
puneți în meniu...

Important însă este să
perseverăm! Să ai clar în mine
preparate pentru 3 zile din 7
este un real succes! Până
extindem lista și capabilitățile,
mai comandăm de la restaurant,
mai mâncăm un sandwich... Ne
descurcăm cumva!
Dar revenim la plan, căci el ne
salvează timp și bani,
organizându-ne mai bine pe
plan personal!

Planul alimentar poate
fi conceput:
1. pe zile
2. în funcție de preferințele
membrilor familiei
3. pe momentele din zi
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APLICAȚII
PENTRU O
MAI BUNĂ
PLANIFICARE
ALIMENTARĂ
de DIANA MIHĂILĂ

1.

2.

SuperCook

My Recipe Box :
RecetteTek

SuperCook este o aplicație
ce îți permite să ții evidența
proviziilor și a stocurilor, dar
și să creezi rețete folosind
ce ai în cămară și în frigider.
Dacă îți lipsește inspirația,
există încorporată o
secțiune vastă de rețete.

RecetteTek este o adevărată
carte de bucate în format digital,
ce îți permite să îți formezi
propria galerie punând împreună
preparatele preferate. Astfel,
atunci când vei avea o poftă, vei
găsi numaidecât compoziția.

3.

4.

Cook4Me

Creată de experţi în nutriţie,
aplicaţia NutriU conține sute de
reţete vegetariene, tradiționale
și internaționale, deserturi și
feluri principale și include
informații despre aportul caloric
al fiecăreia, fie că este pentru
micul dejun, pentru prânz sau
pentru cină. Rețetele pot fi
preparate cu aparatele de gătit
cu aer cald marca Philips. Iată
unul în culoarea șampaniei.

Este o aplicație pentru
posesorii de Tefal Cook4me,
care au nevoie de ajutor în
folosirea aparatului și în
găsirea de rețete potrivite
pentru acesta. Rețetele sunt
create de bucătari
profesioniști.

NutriU

?

CUM SE
ALCĂTUIEȘTE
LISTA DE
CUMPĂRĂTURI
de DIANA MIHĂILĂ

Lista de cumpărături se
compune în funcție de meniu,
dar și în funcție de ce ne-a mai
rămas prin cămară și prin
frigider. Totuși este mai eficient
să pornim de la un fel de
mâncare clar decât să bifăm
niste ingredinte care sunt
adesea pe rafturile casei
noastre. Oricât de frumos le-am
depozita, ele nu garantează că
ne vor oferi inspirația dorită
când va trebui să gătim ceva.
Cu un meniu clar în față și după
o evaluare a stocurilor, lista de
cumpărături se va scrie aproape
de la sine.

Mulți facem cumpărături la final
de săptămână și ar prinde bine
ca atunci când ajungem la piață
și la hypermarket să avem pe
listă ingredientele unor feluri de
mâncare deja negociate cu toți
membrii familiei. Dacă știm că
doar micul dejun și cina le servim
acasă, acest lucru trebuie să se
reflecte în planul de cumpărături
și în meniu.
Și pentru prânz – al nostru sau al
copiilor, la școală – gândim
variante sănătoase și consistente.
Nu pierdem din vedere gustările!

O aplicație
utilă pentru
gestionarea
cumpărăturilor și a
proviziilor este
Cozi, ce îți permite
să faci liste și să
bifezi ce ai
achiziționat astfel
încât partenerul
de cumpărături să
vadă instant ce
mai are de pus
în coș.

FREE PRINTABLE

LISTA DE CUMPĂRĂTURI
LEGUME

FRUCTE / CEREALE

CARNE

LACTATE

BĂUTURI / SUCURI

GUSTĂRI

DIVERSE

IGIENĂ

CURĂȚENIE

ANIMALE DE COMPANIE

Bugetul de
cumpărături
Fie că vorbim de cumpărături
alimentare sau nonalimentare, este esențial să nu
pierdem din vedere bugetul.
O evidență atentă a banilor pe
care îi producem și pe care îi
cheltuim ne va arăta
ponderea pe care hrana,
educația, distracția sau
sănătatea o au în bugetul
personal.
Tabelul alăturat este cea mai
simplă formă de inventariere
a banilor și de planificare a
acestora.

Când stabilești un
obiectiv financiar,
te ferești de
cheltuieli spontane,
nejustificate. E în
regulă să îți faci un
moft, dar să
trăiești pentru
capricii este
faliment garantat.
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căi
prin care
mai poți
economisi la
cumpărături

1. Fă-ți card de client.
Fidelitatea se răsplătește
în puncte și în oferte
speciale.
2. Descarcă aplicațiile
magazinelor pe care le
frecventezi pentru că te
anunță la ce sunt reduceri
3. Abonează-te la
newslettere pentru a primi
notificări despre produse,
campanii și discount-uri.

The money
you make is
the symbol of
the value you
create!
IDOWU KOYENIKAN, AUTOR

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
organizăm două expoziții B2B: EXPO
DIY - Smart Green Home și EXPO
RETAIL - Digital, Green & Tech.

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

Credit foto: Fab Squad Studio by Ioana Dodan

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

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