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Ileana Blidar a spus povestea unei afaceri de succe s în Bucure şti, în fa Ńa
a peste 200 de persoane

Directorul de marketing al Fabricii de mobilier de lux SARMEXin a participat
joi la ConferinŃa Antreprenoriatul Feminin „Femeia la putere – o lume mai
bună”
Joi, 21 aprilie 2016, în Bucureşti a avut loc cea de-a patra ediŃie a ConferinŃei
Antreprenoriatul Feminin „Femeia la putere – o lume mai bună”, eveniment la
care a luat parte în calitate de speaker invitat sătmăreanca Ileana Blidar –
director de marketing al Fabricii de mobilier de lux SARMEXin Satu Mare. La
evenimentul realizat în parteneriat cu AsociaŃia NaŃională a Antreprenorilor au
participat peste 200 de femei, Ileana Blidar mărturisindu-ne că a fost un real
succes.
În Capitală, invitatele au dezbătut subiecte de interes precum afacerile de
succes conduse de femei, care statisticile o dovedesc, sunt multe la număr,
antreprenoriatul feminin ca motor al competitivităŃii economice. S-a discutat şi
despre rolul pe care îl are femeia în contextul actual european, care e marcat
de criza refugiaŃilor, despre drepturile femeilor versus toleranŃa faŃă de
refugiaŃi, fiind totodată abordate subiecte precum cotele de gen în politică şi în
consiliile de administraŃie ale societăŃilor listate la bursă.
Când o femeie îşi pune amprenta asupra unei afaceri< imaginaŃie, creativitate
şi succes
Speakerii invitaŃi au vorbit pentru reprezentantele companiilor din agricultură,
infrastructură, energie, IT&C, construcŃii, resurse umane, auto, turism, mediu,
transport, telecomunicaŃii, dezvoltarea capacităŃii administrative, în sală. Au
participat la conferinŃă femei care activează în domeniul bancar, în societăŃi
de avocatură, de asigurare, în societăŃi de leasing, brokeraj, investiŃii etc.
Ileana Blidar a reprezentat în Bucureşti la ConferinŃa „Femeia la putere – o
lume mai bună” o afacere de succes, afacere ale cărei cifre vorbesc de la
sine. Este de un an încoace directorul de marketing al Fabricii de mobilier de
lux SARMEXin şi încă din momentul în care a păşit în această afacere de
familie şi-a pus la dispoziŃie tot spiritul creator. „Am spus-o mereu şi cred cu
tărie că femeia joacă un rol important şi în materie de afaceri. Suntem buni
gospodari, avem capacitatea de a depăşi limitele imaginaŃiei pentru a realiza
lucruri cu adevărat frumoase. Aşa suntem noi, femeile. Gestionăm cu
pricepere situaŃiile de criză şi găsim soluŃii pentru problemele pe care le
întâmpinăm. Pe parcursul acestei conferinŃe am avut ocazia să ascult poveşti
de succes, poveşti pe care şi-au pus amprenta femei, românce puternice care
ne arată că femeia poate conduce cât se poate de bine o afacere”, ne-a
declarat Ileana Blidar.
Dormitorul pictat şi dormitorul Bergen, la mare căutare în rândul tinerilor
români
Fabrica de mobilier de lux SARMEXin Satu Mare  exportă în jur de 90% din
ceea ce produce. Ileana Blidar, ca director de marketing, şi-a propus să
obŃină cât mai multe rezultate pe piaŃa internă. A reuşit în doar câteva luni să
atragă segmentul de vârstă tânăr cu produse de mobilier special create<
dormitorul Bergen, foarte apreciat de tinerii români, dormitorul pictat, în cazul
acestuia picturile fiind realizate de fiica Ilenei, Diana Blidar, prezentă alături de



mama sa la conferinŃa din Capitală. Crede cu tărie, şi a afirmat şi la conferinŃă
în Bucureşti, că succesul produselor SARMEXin este rodul muncii unei întregi
echipe, formate din 50 de angajaŃi, unei echipe calificate care pune suflet în
tot ceea ce face.
Jucării lego iau drumul Bucureştiului – se pregăteşte un contract cu Muzeul
Antipa
În faŃa publicului prezent, Ileana Blidar a spus povestea SARMEXin, a vorbit
despre echipa sa de lucru, despre faptul că îşi doreşte să creeze noi locuri de
muncă pentru femei.
Ca director de marketing a pus de bun început accentul pe a refolosi tot ceea
ce rămâne din procesul de fabricare. Astfel, rumeguşul se „transformă” în
peleŃi, iar resturile de lemn, bucăŃile, în jucării tip lego numai bune de pictat.
Ideea a prins imediat viaŃă, iar succesul pare să-i fie garantat atât în Ńară, cât
şi în străinătate. Jucăriile tip lego din lemn sunt la mare căutare. Zilele
acestea, SARMEXin Satu Mare semnează un contract cu Muzeul Antipa din
Bucureşti pentru astfel de jucării. Totodată, în urma conferinŃei de joi, Kara
Aylward – consilier economic Ambasada Statelor Unite ale Americii în
România şi-a manifestat interesul pentru a duce aceste jucării în State.


