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“Un gând bun, un 
zâmbet, o vorbă 
frumoasă – cele 
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BurBerry
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Casa de modă Burberry a lansat la începutul 
lunii aprilie un nou parfum bărbătesc, sub 
îndrumarea lui Christopher Bailey, Chief 
Creative şi Chief Executive Office Burberry, 

în colaborare cu renumitul parfumier Francis Kurkdjian. 
Parfumul poartă numele MR. BURBERRY şi este 
încapsularea olfactivă a emblematicului trench şi a 
farmecului Londonez, fiind disponibil şi în Bucureşti în 
magazinul Burberry din strada Luterană nr. 4, complex 
Radisson Blu.
Christopher Bailey: “Mr. Burberry este inspirat de 
iconicul trench Burberry şi de Londra, oraşul marilor 
contraste şi contradicţii. Este atât traditional, cât şi 
ireverențios , elegant fără să fie impecabil. Încapsulează 
perfect o stare şi o atitudine în care bărbatul Burberry 
actual se va regăsi.”
Esenţa prezintă note proaspete de grapefruit, care se 
împletesc cu arome pământii de vetiver şi lemn afumat 
de guaiac.
Inspiraţia principală care stă la baza acestui parfum este 
elementul esenţial al universului Burberry: trench-ul. 
Această piesă atemporală este emblema casei de modă 
britanice, fiind un testament al meşteşugului, al stilului 
şi al atmosferii britanice. Toate aceste atribute, alături de 
detalii ce ţin de manufactura trench-ului, sunt surprinse 

de Mr. Burberry prin aroma 
sa clasică, dar contemporană şi  
prin forma şi detaliile sticlei, design inspirat de trench-
ul de culoare neagră.
Mr. Burberry suprinde foarte bine spiritul londonez, 
în special farmecul parfumeriei britanice, care îşi are 
rădăcinile în cartierul croitorilor, pe strada Jermyn, 
unde au fost concentrate în sec. 18 saloanele bărbierilor 
londonezi, multe dintre acestea funcţionând şi astăzi. 
Notele plantelor aromatice şi esenţele lemnoase aduc 
aminte de aromele utilizate de bărbieri şi apotecari.
În spiritul acestui cartier londonez, Burberry a creat 
o capsulă de costume şi accesorii bărbăteşti ce vin 
în completarea parfumului Mr. Burberry, pentru 
a exemplifica încă o dată eleganţa britanică şi stilul 
Londonez. O selecţie de costume, trench-uri şi accesorii 
Mr. Burberry este disponibilă în flagship-ul Burberry 
din Bucureşti, cel mai mare magazin Burberry din 
Europa de Est.
Parfumul Mr. Burberry este un testimonial al bărbatului 
britanic, al oraşului Londra, al brand-ului Burberry, 
prin îmbinarea perfectă a clasicului cu contemporanul, a 
excentricului cu tradiţionalul, a modului în care purtăm 
cu noi artefactele trench-ului încapsulându-le în arome 
moderne şi îndrăzneţe.

mr. bUrbErrY

Prezintă această revistă în magazinul Burberry din Str. Luterană 
nr. 4, Bucureşti şi vei beneficia de             discount la orice costum 

sau trench din colecţia capsula Mr. Burberry. 
15%
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spring
colourful

Popularitatea imprimeurilor se menţine, şi în 
acest sezon, la cote înalte. Motivele animale, 
florale şi geometrice se regăsesc pe toate 
materialele şi pe toate articolele vestimentare 
- de la rochii şi jachete până la pantofi şi chiar 
huse de telefon. Dacă vă doriţi să fiţi în centrul 
atenţiei acestea sunt tendinţele pe care trebuie să 
le alegeţi. Dinamice şi pline de viaţă, în culori vii 
şi puternice, imprimeurile emană creativitate, iar 
hainele banale se transformă în adevărate poveşti.

1. rochie Valentino, preţ la cerere
2. Sandale Dolce&Gabbana, 
preţ la cerere
3. Geantă burberry, 3130 lei
4. Tunică H&M din mătase, 599 lei
5. Set agent Provocateur cat nap, 
2159 lei
6. brăţară Dolce & Gabbana, 
preţ la cerere
7. rochie H&M, 599 lei

8. Husă de telefon Weromania, 
99 lei, www.molecule-f.com
 9. Jachetă Valentino, 
preţ la cerere
10. cordon bSb, 115 lei
11. bluză Motivi, 219.90 lei
12. Geantă Dolce&Gabbana,
preţ la cerere
13. Pantofi caSaDei, preţ la cerere
14. Geantă Moschino, preţ la cerere

Editor’s choicE
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online si în Mall Băneasa



cover story

Elena Gheorghe este cântăreaţă, şi chiar una 
dintre cele mai cunoscute de la noi. Nu a 
existat niciun moment în care să-şi doreas-
că o altă carieră, după cum ne-a mărturisit 

într-un interviu. 
Cu o astfel de “slujbă” Elena reuşeşte, totuşi, să fie 
activă şi în viaţa de familie: “Este, e drept, o negociere 
permanentă, un «balans la mare înălţime». Am mare 
noroc cu ajutorul părinţilor, iar, dacă reuşeşti să orga-
nizezi totul ca la armată, iese «dansul» perfect”. Des-
pre postura de mamă, artista spune că este minunată. 
“Este o altfel de stare, o emoţie complet nouă, o 
oportunitate perfectă de a atinge altă profunzime de 
umanitate, deci de a împărtăşi noi poveşti şi stări prin 
muzica mea”, ne-a declarat cântăreaţa.
În plus, băieţelul ei, Nicholas, este pentru artistă “o 
sursă enormă de energie şi creativitate cu tot univer-
sul lui şi cu uimirea cu care descoperă lumea”. Elena 
consideră că toţi copiii care apar în vieţile noastre 
sunt cei care ne apropie de lucrurile esenţiale şi de 
dragostea adevărată şi profundă. 
Plecând de la poveşti, întâmplări personale şi de la pro-
pria viziune asupra lumii se nasc proiectele muzicale 
ale artistei, aşa cum ne-a precizat ea însăşi. De aseme-
nea, Elena preţuieşte mult comunitatea ei din social 
media pe care o consideră o altă sursă de inspiraţie. 
“Poveştile de viaţă pe care le aflu de la fanii mei, trăirile 
şi opiniile lor sincere, pe care le preţuiesc şi care îşi gă-
sesc ecou în maniera mea de a decripta viaţa şi oamenii 
sunt, de multe ori, parte din procesul creativ”. 
Elena se simte privilegiată pentru notorietatea ei, 
dar dincolo de bucuria de a fi admirată, respectată şi 
recunoscută pentru talentul ei, artista se consideră 
responsabilă. “A fi în faţă reprezintă o conştientizare a 
faptului că eşti un model pentru cei din jur. Mesajele 
tale trebuie să construiască, să schimbe şi să atingă 
profund oamenii şi să ne ajute pe toţi să evoluăm”, 
spune  artista.
Când am întrebat-o care sunt artiştii pe care îi admiră, 
cântăreaţa ne-a dezvăluit că muza sa principală a fost 
mereu mama ei. Îi plac şi artiştii din America Latină 

pentru modul lor direct şi intens de a se exprima. Îi 
admiră pe Beyonce, Sia, Mary J Blige, Bruno Mars şi 
adoră “muzica negrilor, în general, inclusiv pe cei din 
vechiul val”. Elena ne-a mai spus că găseşte, de multe 
ori, inspiraţie şi emoţie reală în mulţi din artiştii din 
zona indie şi underground. 
Artista simte că showbizului românesc îi lipseşte 
conştiinţa propriei valori.  Ea mărturiseşte că este 
constant surprinsă de efervescenţa şi creativitatea 
colegilor ei. 
Elena ne-a declarat: “Cred că suntem o zonă de indus-
trie românescă plină de revelaţii şi nu avem de ce să 
fim complexaţi. Ne trebuie, cred, o viziune şi o strate-
gie comună ca să putem să exportăm şi mai mult din 
emoţia spectacolului produs aici, de oamenii noştri 
cu adevărat geniali.”
Vedeta consideră Sărbătorile de Paşti o oportunitate 
de a fi alături de cei dragi: “Este 
o sărbătoare despre linişte, pace 
şi suflet”. 
În familia Elenei pregătirile 
încep încă din Joia Mare alături 
de Ana şi Costin, fraţii ei, de 
copiii lor şi băieţelul ei, Nicho-
las, când se strâng împreună 
pentru a încondeia ouă. Joi 
şi vineri merg la biserică, la 
Denie, iar sâmbătă dedică ziua 
cozonacilor: “Vreau să fac eu cozonacii mei, la mine 
în bucătărie, să îmi înnebunesc vecinii cu aromele 
de aluat proaspăt copt. Vă ţin la curent!”. 
Tot sâmbătă, artista va merge împreună cu familia ei 
la biserică să se împărtăşească, iar seara va lua parte 
la Slujba de Înviere. 
Vedeta consideră masa de duminică cel mai frumos 
moment: “E ziua în care mă simt cu adevărat aproape 
de ai mei”. 
Când vine vorba de cadouri, artista afirmă că îi place 
să dăruiască şi oferă toate cadourile din inimă. „Cred 
că e important să faci orice gest de generozitate din 
suflet ca să dai mai departe şi gânduri bune, nu doar 

obiecte”, precizează cântăreaţa. Cel mai mult, Elena 
preferă să dăruiască jucării celor mici, pentru că, în 
opinia vedetei, ei sunt cei care ştiu să primească cel 
mai frumos. 
Cel mai preţuit cadou este inelul de logodnă, iar cel 
mai haios, ursuleţul Ion, primit de la un fan şi care 
este partenerul ei pe set-up-ul de filmare şi cerut 
mereu de echipă pentru conturile lor de social media. 
„Ion este celebru”, ne-a mărturisit artista.
Elena consideră că, în această perioadă, mai mult 
decât oricând, avem nevoie în primul rând de bine, 
de frumos şi de un gând bun, un zâmbet, o vorbă 
frumoasă. “Atenţia noastră deplină pentru cei din 
jur valorează, de cele mai multe ori, mult mai mult 
decât obiectele”, consideră artista.
De curând, artista a lansat un nou single, „Antidot”, 
şi se pregăteşte să lanseze şi colecţia „Iubirea e Anti-

dot”, o serie de tricouri cu mesaje. 
„E un proiect pe care îl ador! Toată 
campania de promovare este con-
struită împreună cu Ana şi Costin, 
fraţii mei, iar toate încasările din 
vânzări vor fi direcţionate către 
copiii bolnavi de cancer (Asociaţia 
Little People România)”.
De asemenea, cântăreaţa pregăteşte 
o serie de “live sessions” în social 
media şi, bineînţeles, Elena Summer 

Project, pentru care artista păstrează, încă misterul.
Elena ne-a mărturisit că mass-media o receptează, 
aproape întotdeauna, exact aşa cum este: “Am o re-
laţie deschisă cu lumea şi cred că aici e şi forţa mea 
ca personaj public şi ca muzician - transmit celorlalţi 
ceea ce simt şi ce sunt, din inimă”.
Sfatul cel mai folositor pe care Elena l-a primit de la 
bunica ei, pe care îl înţelege cu fiecare zi mai bine şi 
pe care ar vrea să-l transmită mai departe, este: “Cel 
mai valoros lucru din viaţă sunt oamenii”.
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Adelina Toader

“Vreau să fac eu 
cozonacii mei, la mine 

în bucătărie, să îmi 
înnebunesc vecinii cu 

aromele de aluat 
proaspăt copt.”

Elena
gheorghe

“Un gând bun, un zâmbet, o vorbã frumoasã 
– cele mai minunate cadouri”
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corner

Geantă BUrBerrY,
4480 lei

Parfum MY BUrBerrY, 447 lei

ochelari 
BUrBerrY,
990 lei

Trench
BUrBerrY,
10780 lei

Breloc
BUrBerrY,
560 lei

Sneakers BUrBerrY, 2230 lei

Geantă BUrBerrY, 5380 lei

cravată 
BUrBerrY, 
760 lei

Pantofi 
BUrBerrY, 
2680 lei

costum BUrBerrY Tailoring, 6975 lei

burberry

Butoni BUrBerrY, 780 lei

7Revista BURSA - CAdoURi de pAști | Aprilie 2016

editor’s ChoiCe





Cu acest pliant beneficiaţi de promoţia 3+1 
în magazinele noastre din Bucureşti şi Ploieşti. 
Promoţie valabilă în limita stocului disponibil. 

*produsul primit cadou este cel cu valoarea cea mai mică.







editor’s ChoiCe
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Noul sezon aduce, ca de fiecare dată, noi tendinţe şi în ceea ce priveşte 
vestimentaţia. Bărbaţii sunt sfătuiţi să opteze pentru un stil cool, 
sofisticat şi îndrăzneţ. Nu trebuie să uite nici de accesorii. Costumele 
şi pantofii clasici pot fi împrospătaţi cu batiste cu imprimeuri sau 
cravate colorate. Pentru a fi în pas cu moda nu trebuie să uite de 
cămăşile din denim, extrem de trendy, care vor arăta perfect pentru 
un outfit de primăvară. Totul trebuie să se îmbine fără cusur pentru 
un look care să atragă toate privirile.   

1.Batistă Ascot for TrenDS 
by Adina Buzatu, 149 lei 
2. Vestă Brunello cucinelli, preţ la cerere
3. Geantă cAnALI, preţ la cerere
4.Pantofi Brunello cucinelli, preţ la cerere
5. cravată cAnALI, preţ la cerere
6. Portofel cAnALI, preţ la cerere
7. Ţinută TrenDS by Adina Buzatu, 
cămaşă  Bagutta, sacou Sand, 
cravată calabresse,batistă Ascot, 2400 lei
8. cămaşă emanuel Berg  for TrenDS by
 Adina Buzatu, 595 lei
9. Pantofi Magnanni for TrenDS 
by Adina Buzatu,1495 lei
10. cravată cAnALI, preţ la cerere
11. Model eGo
12. cămaşă DoLce&GABBAnA, preţ la cerere
13. curea Brunello cucinelli, preţ la cerere

fĂrĂ Cusur
GenTLeMAn 1

2 3

4

5 7

8

9

11

12

13

106





AMARULA reprezintă o experienţă 
unică, o reprezentare autentică a unei 
aventuri africane. 

Acesta este un lichior cremă obţinut din 
fructul arborelui de marula, ce creşte  
într-o singură zonă de pe planetă – pe 
însoritele câmpii ale Africii subecuatori-
ale, unde natura rămâne nealterată prin 
intervenţia omului. Arborii de marula 
au o istorie veche, care începe cu mii de 
ani în urmă, iar fructul lor este foarte 
apreciat de către elefanţi. De asemenea, 
comunităţile din acea parte a globului 
manifestă un profund respect faţa de 
acesta, fiind o sursă importantă de hrană 
şi având multiple proprietăţi curative. 
Fructele se culeg manual şi nici o parte 
nu este irosită. Acest arbore este un 
exemplu de bogăţie naturală a Africii.

Amarula este un produs special pentru 
gustul sau şi pentru originea sa. Are 
o consistenţă cremoasă, cu tonuri de 
vanilie, caramel şi nuci. Poate fi savu-
rat simplu, cu gheaţă sau ca ingredient 
într-o gamă largă de cocktail-uri.

 www.heinrig-fb.ro

Distribuit în România de: 





Distribuit în România de: 

 www.heinrig-fb.ro

Freixenet 
CORDON NEGRO

Vin spumant, din aceeaşi familie 
cu Carta Nevada şi Brut Barroco, 
vinuri din regiunea Penedés obţinut 
din cele mai nobile soiuri de struguri: 
Xarelo,Parellada,Macabeo.
Maturat 18 - 24 de luni, Cordon 
Negro este un vin elegant, brut cu  
o aromă persistentă şi specială. 
Temperatura optimă de servire 
este de 6 ° -7 ° C.



P rosecco a devenit unul dintre cele mai de succes vinuri spumante  
din Italia, câştigând în ultimii ani tot mai multă popularitate şi   
recunoaştere internaţională.

Casa Vinicolă Zonin este  unul din cei 3 mari producători de Prosecco  
din Italia având cele mai mari suprafeţe viticole de Glera - singurul soi  
de strugure acceptat pentru a putea crea vinuri cu denumirea de Prosecco.
Zonin Prosecco este un vin sec, food - friendly și adaugă un element de  
festivitate la orice masa.

 www.heinrig-fb.ro

Distribuit în România de: 



Therme Bucuresti
tropical destination

The largest thermal center for wellness, relaxation and entertainment in Europe, built greenfield.



Therme Bucure[ti
Therme Bucure[ti, the newest 
romanian teritory, covers over 
30.000 sqm of which 18.000 are a 
tropical garden dedicated for your 
relaxation.

Opened all year long, Therme 
Bucure[ti offers visitors the sublime 
experience of deep relaxation and 
therapeutic benefits of the thermal 
water extracted from a depth 
of 3200 meters, and a pleasing 
constant temperature of 33 degrees 
Celsius.

Therme Bucure[ti is at the same 
time the largest botanical garden 
in Romania, with over 800.000 
plants, 500 palm trees brought 
from 6 countries along with “Ficus 
Religiosa”, also known as “The Tree 
of Life”, and the largest thermal 
park for fun and indulgence in 
the south-east of Europe*, with 6 
thematic saunas, massage parlours, 
à la carte restaurant, 8 pools and 
16 waterslides. All of this spread 
across 3 areas of relaxation, comfort 
and fun: The Palm – perfect for 
relaxation, Galaxy – the fun area, 
Elysium – the place of tropical 
indulgence.

*According to www.tuberides.de

Therme Bucure[ti, cel mai nou 
teritoriu românesc, se întinde pe o 
suprafa]\ de 30.000 de metri p\tra]i, 
din care 18.000 sunt o gradin\ tropi-
cal\ dedicat\ relax\rii tale.

Deschis tot anul, Therme Bucure[ti 
ofer\ vizitatorilor experien]a sublim\ 
a relax\rii depline [i beneficiilor 
terapeutice oferite de apa termal\ 
extras\ de la 3200 de metri adânci-
me, cu o temperatur\ constant\ de 
33 de grade Celsius.

Therme Bucure[ti este în acela[i 
timp cea mai mare gradin\ bota-
nic\ din România, ce include peste 
800.000 de plante, 500 de palmieri 
adu[i din 6 ]\ri, al\turi de „Ficus 
Religiosa”, cunoscut [i sub numele 
de „Copacul Vie]ii”, [i cel mai mare 
parc termal de distrac]ie [i r\sf\] din 
sud-estul Europei*, cu 6 saune te-
matice, saloane de masaj, restaurant 
à la carte, 8 piscine [i 16 tobogane. 
Toate acestea împ\r]ite în cele 3 
zone de relaxare, destindere [i dis-
trac]ie: The Palm – perfect\ pentru 
relaxare, Galaxy – zona potrivit\ 
pentru distrac]ie, Elysium – locul 
r\sf\]ului tropical.

*Potrivit  www.tuberides.de
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vă urează
Paşte Fericit!

Ileana BlIdar 
director marketing

Jucării din lemn, 
hand-madeDormitor apollo Lux





Paşte fericit !

oil terminal 
vă urează

oil terminal S.a. 
2, Caraiman str., 900117 Constantza, romania  

 phone: + 40 0241-702.600, fax: + 40 0241-694.833  
email: office@oil-terminal.com 

web: www.oil-terminal.com

traditionally yours since 1898



PAŞTELE, sub semnul NOULUI

S
ărbătoarea Paştelui ne găseşte pe 
cei mai mulţi dintre noi ACASĂ. Şi 
mai este o vorba din bătrâni, că tre-
buie să ne găsească şi înnoiţi, fie că 

vorbim de noi, fie că ne “primenim” casa. 
În privinţa casei, Praktiker vine cu soluţii şi 
recomandări pentru o redecorare care să 
transforme casa într-un loc cald şi primitor 
unde să primeşti lumina Paştelui alături de 
cei dragi, adică ACASĂ.  

De la casă la acasă
Cele mai vizibile schimbări de ACASĂ le 
putem obţine prin accesorii şi decoraţiuni 
de impact. Un covor moale, draperii vesele, 
perdele diafane, jaluzele şi tablouri potri-
vite stilului tău şi al casei tale. Acestea sunt 
elementele care vor atrage atenţia vizita-
torilor, cu efect maxim în amenajare, iar 
ţie proprietarului, îţi va da senzaţia de nou 
şi frumos. Praktiker recomandă covoarele 
persane Abrishim, de cea mai bună calitate, 
cu o înălţime a firului de 7 mm şi 3 milioane 
de noduri pe metru pătrat. Sunt uşor de 
întreţinut, cu modele diferite, pe tonuri cro-
matice variate, potrivite pentru orice living. 
Gama de tablouri este extinsă şi maga-
zinele Praktiker sunt o sursă de inspiraţie, 
de la tablouri de mici dimensiuni, până la 
tablourile mari, de la elemente din natură, 
până la canvasuri urbane. Aceeaşi gamă 
extinsă veţi regăsi şi în cazul draperiilor sau 
a perdelelor. Trebuie doar să îţi faci timp 
pentru o vizită în magazine!

Masa în familie
Pregătirile pentru masa de Paşte încep 
din timp. Cel puţin cele legate de deco-
rarea mesei. În ziua de Paşte masa va fi în 
atenţia tuturor. E momentul să investim în 
decoraţiuni dedicate ca să simtim din plin 
spiritul acestei sărbători. Implicaţi-i şi pe 
cei mici în pregătirile de Paşti încurajându-i 
să-şi dezvolte creativitatea în proiecte de 
DIY:  un simplu borcan întors cu faţa în jos, 
poate deveni un aquarium superb pentru 
masa pascală, cu mici plante în interior şi 
eventual ouă de prepeliţă pictate. În maga-
zinul Praktiker veţi găsi o gamă specială  
de mici decoraţiuni de Paşte, de la epuraşi,  
la coşuleţe, vaze, ceasuri, lumânări, feţe  
de masă. 
Esenţialul unei mese de Paşte este să fie 
pregătită în familie şi petrecută asemenea. 

Spiritul sărbătorilor pascale
Proiectele de DIY din preajma sărbătorilor 
pascale sunt nenumarate. Fie că vorbim de 
curăţenia de Paşte, la care fiecare membru 
al familiei va avea sarcini precise, sau de re-
decorare, de  vopsirea ouălor sau realizarea 
unor mici decoraţiuni pentru masă, totul 
trebuie făcut în familie şi satisfacţia lucrului 
împreună va fi de nepreţuit! 

Paşte fericit acasă!

de la casã la acasã











Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.

Adresa: Str. Occidentului nr. 5, sector 1, Bucureşti
Telefon: 312.54.03, 312.54.05, 312.54.63, 312.54.64, 312.54.65
Mobil: 0723-154376, 0723-154375, 0751-244245, 0751-244244
Fax: 312.54.19, 312.54.14, 312.54.05
E-mail: office@fgcr.ro, monitorizare@fgcr.ro, garantare@fgcr.ro
Web site: www.fgcr.ro

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale
Echipa Fondului de Garantare 

a Creditului Rural urează 
tuturor colaboratorilor un

Paşte Fericit!










