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editorial

ninsori, sărbători şi bucurie,
indiferent de vârstă

V

rem sau nu vrem, ne bucurăm sau nu, peste noi vor veni
ninsorile şi sărbătorile de iarnă.
Afară ninge. La 10 ani vibrezi de bucurie şi abia aştepţi să
ieşi la joacă, la 20 de ani te gândeşti să faci nişte ”îngeraşi”
în omătul proaspăt aşternut alături de persoana iubită, la 50 îţi faci socoteli legate de timp, cât va dura să deszăpezeşti aleea/ maşina/ curtea şi
cât vei face până la locul de muncă, la 80... nu mai contează, cel mult îţi
reaminteşti de dureri mai vechi, cu care deja te-ai împrietenit.
Vin sărbătorile. La 10 ani aştepţi cadouri multe, diverse, absolut inutile,
la 20 dai şi primeşti cu emoţie şi dragoste, la 50 mai mult dai, la 80 consideri că ai primit şi ai dat suficient în celelalte 79 de ocazii aşa că nimic
nu te mai surprinde.

Ring
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Nu ştim dacă anul acesta va ninge de Crăciun, prognozele spun multe, însă nu mereu se confirmă, dar suntem
siguri că marea sărbătoare nu ne va ocoli. Cu puţin efort,
nu neapărat material, ci în special sufletesc, putem să
încercăm să ne bucurăm cu emoţia copilului, care, oricât
de greu pare de crezut, uneori se află în noi de la înceDan
putul până la sfârşitul vieţii. Un mic cadou e bine venit,
nicolaie
chiar şi atunci când, din diverse cauze, la care ai contriredactor
buit sau nu, te vezi nevoit să ţi-l faci singur. Când ai şansa
să poţi oferi şi să primeşti de la familie, prieteni e cu atât mai bine. Bucuria,
mare, mică (deşi nimeni nu a reuşit să o cântărească exact) merită trăită.
La mulţi ani!

www.bursa.ro | facebook.com/BURSAziarul | twitter.com/ZiarulBURSA | youtube.com/user/BursaVideos | linkedin.com/company/ziarul-bursa
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WHALe 3,
91 lei

WHALe 4,
119 lei

WHALe 2,
67 lei

WHALe 1,
53 lei

Discover the

vamp! Mascara Definition & Two-phase
Make-up remover, 80 lei

magic

Pupart M,
120 lei

vamp! Mascara All in one + Light infusion
Highlighter, 119 lei

Pupart s,
97 lei
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Sărbătorile reprezintă pretextul perfect pentru
schimbările sau reînnoirile de look. Ca în
fiecare an, roşul rămâne culoarea sezonului cu
care nu vei trece neobservată, iar accesoriile
pot transforma orice ţinută lejeră într-un outfit
care să te facă să străluceşti.
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©Romanian Fashion Philosophy
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1. Model Monarh Design
2. Sandale GiuSeppe Zanotti,
preţ la cerere
3. Geantă Brunello Cucinelli,
preţ la cerere
4. Cizme CaSaDei, preţ la cerere

5. palton Brunello Cucinelli,
preţ la cerere
6. Salopetă Brunello Cucinelli,
preţ la cerere
7. Model Clara Rotescu
8. Botine CaSaDei, preţ la cerere
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interviu

Iulia
albu

„Ne lipseşte cultura de a
aprecia valorile reale”
Cum apreciaţi industria modei din ţara noastră?
Şi cum arată astăzi, comparativ cu alte ţări din
Europa?
Industria modei în România este în plină dezvoltare. Sigur că, momentan, nivelul la care s-a ajuns nu
este unul foarte înalt, şi, când spun asta, nu mă refer la anumite mici reuşite pe alocuri, ci la trendul
general. Nu toţi românii au încă o cultură necesară
pentru a aprecia un produs de brand în defavoarea
unui produs de mass market, motiv pentru care, în
timp ce în alte ţări deja trendul înspre mass market
este pe ducă, business-urile de acest tip profită din
plin în România. Din păcate, ne lipseşte cultura de
a aprecia valorile reale şi a le ridica, încurajându-le
prin cumpărarea produselor pe care le generează.
Cum au evoluat gusturile vestimentare ale clienţilor din ţara noastră?
În România există femei care ştiu ce să poarte şi
ce le reprezintă şi există femei care nu au nicio
idee şi cumpără, iresponsabil, absolut orice cârpiţă le pică în mână. Constat că există mult mai
mult gust în rândul claselor care nu îşi pot permite preţuri astronomice pe etichetă, dar care au
învăţat să achiziţioneze lucruri de calitate pe care
le pot purta ani la rând. În esenţă, lucrurile sunt
simple. Diferenţa este aceea dintre cost şi valoare.
O haină din caşmir va avea întotdeauna o valoare
net superioară unei haine dintr-o fibră sintetică,
indiferent de costul ei.
Ce credeţi că i-ar trebui Bucureştiului să devină o
destinaţie de shopping ca alte oraşe europene?
În primul rând, pentru a deveni o destinaţie de
shopping, Bucureştiul ar trebui să aibă o zonă de
shopping pietonală, ceea ce nu se întâmplă. Ştiu că
s-a vehiculat foarte mult timp ideea de a face Calea
Victoriei zonă pietonală, însă iată că acest lucru
nu s-a întâmplat. În momentul de faţă, singura
destinaţie de shopping din România sunt Galeriile
Marriot, unde sunt cele mai multe branduri internaţionale, rămânând, fireşte, câteva scurte vizite pe
Calea Victoriei. Când vorbim responsabil despre a
deveni o destinaţie de shopping, ar trebui ca bran-

durile locale să fie concentrate într-o anumită zonă
şi să performeze corespunzător.
Credeţi că industria de fashion este bine reprezentată în mass-media? Dacă nu, ce ar trebui să se
schimbe?
În România, industria fashion nu a fost niciodată
bine reprezentată. Din păcate, persoanele care apar
pe la televizor şi îşi dau cu părerea sunt fie persoane
care vindeau în trecut haine prin apartamente, fie
simpli absolvenţi de liceu, sau, şi mai rău, tot felul
de semidocţi care îşi imaginează că ştiu ei cu cârpele. Cred că, prin tot ce am făcut în acest domeniu,
am deschis un drum şi pentru tinerii cu studii de
specialitate, şi sunt foarte mândră că am făcut asta.
Acest domeniu ne aparţine celor avizaţi, şi nu oricui
apare 5 minute pe sticlă. Este doar o problemă de
timp până când toate relicvele de tristă amintire în
mass-media modei îşi vor relua locul bine meritat pe
caldarâm, bârfind cu vecinele de scară.
Ce-i lipseşte astăzi show-bizului din ţara noastră?
Consistenţă. Şi promovarea valorilor reale.
Vă regăsiţi în imaginea creată de mass-media?
De-a lungul anilor, am citit despre mine foarte
multe lucruri. Atunci când lucrezi în entertainment, cel mai important lucru este să se vorbească
despre tine, indiferent dacă lucrurile care se spun
sunt bune sau rele. Cu siguranţă, însă, este mai
onorabil să fii supranumită “nebuna cu găina”
decât “fetiţa de Dorobanţi”.
Ce proiecte speciale pregătiţi pentru sărbători?
De aceste sărbători, voi posta o serie de filmuleţe
dedicate pe canalul meu de YouTube şi, de asemenea, pe canalul meu de Instagram. Avem proiecte
mari cu agenţia noastră, Sacerdotti Heigl, pe care,
cu mândrie, o conduc şi, desigur, linia de bijuterii
care îmi poartă numele.
Cum arată sărbătorile de iarnă pentru un designer de modă?
Sărbătorile mele de iarnă sunt unele tradiţionale,
ador să petrec timpul cu familia mea şi iubitul meu,
cu Mikaela şi, fireşte, cu toţi cei care ne urmăresc
pe toate reţele pe care noi comunicăm.
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Ce recomandări aveţi pentru cadourile de sărbători?
Cred că cel mai important este să dăruieşti cadouri
oamenilor pe care îi cunoşti cu adevărat, în aşa fel
încât cadoul cumpărat să corespundă necesităţilor
şi gusturilor persoanei respective. Atunci când
vorbim despre cadouri corporate, acest lucru nu se
poate aplica, fireşte, însă pentru asta există consultanţă, consultanţă pe care şi agenţia mea o oferă.
Ce-şi doreşte Iulia Albu să găsească sub brad?
Sunt atât de recunoscătoare pentru toate lucrurile frumoase din viaţa mea şi pentru tot ce mi-a
oferit această carieră pe care am ales-o, încât
m-aş teme să nu îl mânii pe Dumnezeu cerând
mai mult. Cred că ceea ce ne dorim toţi este să
fim sănătoşi, să putem să ducem la îndeplinire
toate task-urile pe care le primim. Atât timp cât
Mikaela şi iubitul meu îmi vor fi alături, sărbătorile mele vor fi perfecte.
Ce face un cadou să fie nepreţuit?
Pentru mine, un cadou devine nepreţuit în momentul în care îl asociez clar cu o senzaţie, un miros, o amintire şi, cu siguranţă, niciodată în funcţie
de preţul de pe etichetă. Un cadou nepreţuit este
unul pe care îl redescoperi an de an ca prima dată.
Ce planuri aveţi din punct de vedere profesional?
Când lucrezi în televiziune, nu poţi dezvălui nicio
dată ce planuri ai, dar, cu siguranţă, abia am început.
Care a fost cel mai folositor sfat pe care l-aţi primit
şi pe care aţi vrea să-l transmiteţi mai departe?
În general nu sunt o persoană care pune în practică
sfaturile, însă le ascult cu plăcere, este un lucru
politicos şi normal, dar consider că este foarte important să îţi urmezi propria cale şi să crezi în visul
pe care îl ai. Cel mai important lucru este să ştii
că tu eşti cel mai mare duşman al tău şi că singura
persoană care îţi poate sta în cale eşti chiar tu.
Vă mulţumesc!
A consemnat Adelina Toader
Credit foto: Oana Răduca Iulia Albu wearing Max Mara Icon Coat

Experienţa
Custom Made
Consiglieri
Consiglieri este un brand de vestimentație masculină ce are la bază conceptul
Custom Made. Produsele sunt unice, special create pentru fiecare client în parte,
personalizate până în cel mai mic detaliu.
Custom Made presupune mai mult decât un produs făcut pe comandă
(pe dimensiunile clientului / made-to-measure), adăugând vestimenţiei
elementele definitorii ale stilului personal. Fie că vorbim despre croi, modalitatea de construcție sau posibilitățile de personalizare, produsul este
conceput în jurul personalității fiecărui client.
Experiența Custom Made Consiglieri începe cu o întâlnire. Întâlnirea are loc
într-un spațiu rezervat și exclusivist în showroom-ul din Aleea Alexandru 7A.
Cu ajutorul unui specialist, se aleg elementele cheie ale garderobei personalizate. Scopul este de a crea o capodoperă sartorială cu un “touch" de
personalitate. Rezultatul final este un element personalizat, o dovadă a
stilului și eleganței purtătorului său.
Stofele noastre sunt ţesute de cei mai buni furnizori de țesături din lume:
Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Scabal, Dormeuil.
Consilierea specializată oferită de echipa Consiglieri înseamnă răbdare și
atenţie față de client, de la recomandarea celor mai bune materiale și țesături,
la alegerea corectă a pieselor care întregesc ținuta destinată fiecărei ocazii.
Consiglieri oferă soluții complete pentru crearea garderobei prin produse
unice, de înaltă calitate, alocând consilierul potrivit fiecărui client, atât pentru segmentul formal / business, cât și pentru cel smart / casual. Consiglieri
realizează atât costume business, cămăși, paltoane, cât și jeans, chinos, tricouri
polo și pop-over.
Conceptul unic de încălţăminte Consiglieri “Made-to-Order” oferă o selecţie
exclusivistă de pantofi oxford și derby, sneakers, loafers, double-monk, ce
completează și valorizează fiecare ţinută. Practic, într-o singură întâlnire,
printr-un singur “Fit-Profile”, se realizează întreaga garderobă masculină.
Vă invităm să descoperiţi universul Consiglieri în showroom-ul din Aleea
Alexandru 7A, Sector 1. Dorim să vă oferim o experiență unică, Custom-Made,
prin intermediul căreia veți descoperi importanța unei piese vestimentare
realizată pe măsura personalității dumneavoastră.

Nicolae al României
Brand Ambassador Consiglieri

Aleea Alexandru 7A, București | PRogRAmăRi: (+4)0786.22.88.11
www.ConSigLiERi.Ro

Alege să strălucești!
Rochiile Tarik Ediz
se pot găsi în exclusivitate în saloanele Elite Mariaj.

Adresă: Bucureşti - Str. Mitropolit Filaret nr. 19 A, parter | Iaşi - str. Petru Rareş nr. 9 (lângă hotel Majestic) | elitemariaj@gmail.com | www.elitemariaj.ro

Remodelare. Rejuvenare.
Revoluţionare.

BTL VANQUISH ME™ este cel mai
avansat sistem din lume pentru remodelare corporală și reducerea circumferinței
abdomenului și coapselor. Aplicând
tehnologia patentată Selective RF™,
tratamentul BTL VANQUISH ME™
conduce la apoptoza celulelor de grăsime
prin încălzirea selectivă a țesutului
adipos, și eliminarea acestora în mod
natural. Acoperind cea mai mare suprafață de tratament, comparativ cu alte

aparate, BTL VANQUISH ME™ garantează rezultate echilibrate, dar și un grad
superior de confort și siguranță.
Tratamentul de remodelare corporală
BTL VANQUISH ME™ este noninvaziv, fără contact și nu necesită perioadă de recuperare. Având în vedere că
protocoalele de tratament durează
aproximativ o oră, le puteți introduce cu
ușurință în programul dumneavoastră, în
pauza de prânz, reluându-vă activitățile
zilnice imediat după programarea la
AVRA Aesthetic Institute.
Lansat în 2017 în București, institutul de
estetică corporală și facială AVRA este o
destinație premium pentru tratamente
precise, inovatoare și nedureroase
pentru slăbire, remodelare și rejuvenare.
Destinat în aceeași măsură femeilor și
bărbaților, AVRA Aesthetic Institute
oferă o varietate de tratamente bazate pe
folosirea inovației tehnologice pentru
remodelare corporală, refacerea fermității pielii, tratamentul celulitei, reducerea circumferinței abdomenului, taliei și

coapselor, tratarea vergeturilor, rejuvenare vaginală, epilare definitivă cu laser
și tratamente dermatocosmetice pentru
probleme ale tenului precum pete
pigmentare, cicatrici postacneice, riduri,
piele flască sau ternă.
La baza protocoalelor de tratament
AVRA stă tehnologia inovatoare
BTL Vanquish ME, BTL Exilis Ultra
360, BTL X-WAVE, BTL Lymphastym,
Venus VIVA, Platinum GMT Diode
Laser, Jet Peel, PCA SKIN, Universkin,
ZO Skin Health.

+40 765 83 83 83
contact@avrainstitute.ro
www.avrainstitute.ro
Avra Aesthetic Institute
Labyrinthe Paris, Etaj 1
Str. Paris nr. 61 A, Sector 1, București
AvraInstitute

avrainstitute

Domeniul

Greaca resort
•

Suntem foarte bucuroşi să te avem ca oaspete distins într-un loc elegant şi
special, la doar 40 de minute de Bucureşti. Lasă-te sedus de linişte şi relaxare
într-o frumoasă vacanţă în mijlocul naturii sau de o întâlnire importantă
într-un cadru discret, unde îţi stăm la dispoziţie.
Suntem disponibili şi pentru evenimente private, cu exclusivitate.
Pentru detalii şi rezervări, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mail
rezervari@domeniul-greaca.ro.

Rezervări piscină şi restaurant: 0765.989.295

Rezervări evenimente: 0755.100.385

Rezervări cazare: 0758.077.778

•
vă aȘteptăm în cofetăriile noastre
din câmpina, ploieȘti Și buȘteni
pentru a savura prăjituri delicioase
sau pentru a comanda torturi
pentru diferite evenimente.
EMAIL: comenzi@deliceinternational.com | TELEFON: 0372786565 / 0724538399

Reprezentanţa în România: Neumann Key Account Management SRL | Distribuitor oﬁcial: Cristalex ’94 SRL, www.cristalex.ro

Aici găsești rodul imaginaţiei tale
Rodprint exprimă ceea ce afirmă şi sloganul nostru: „Rodul imaginaţiei tale” pentru
că noi credem în abilitatea de a transforma imaginaţia în materie reală, de a-i conferi
contururi în cele mai frumoase şi reale culori!
Suntem motivaţi de rezultatele excelente şi ne dorim ca experienţa ta cu noi sa fie una
mai mult decât satisfăcătoare, iar atunci când primim mulţumiri îmbrăcate în zâmbete,
suntem cei mai fericiţi!
Pornind de la faptul că promovarea stă la baza succesului oricărei afaceri (de la întreprinderi mici, la corporaţii), suntem conştienţi că materialele publicitare de calitate constituie
factorul cheie atunci când vorbim de branding, de promovarea unui serviciu sau a unui
produs. De aceea, ne-am propus să venim în ajutorul tău cu cele mai bune soluţii din
punct de vedere al costurilor şi al calităţii prin serviciile noastre de Print Publicitar, Print
Indoor & Outdoor, Sisteme Expoziţionale şi Grafică Publicitară. Scopul nostru este de a
îndeplini şi de a depăşi aşteptările tale, străduindu-ne în mod constant să îţi oferim produsele de cea mai bună calitate posibilă în timp util!

Ce putem oferi:
Print
Publicitar:

agende
cărţi de vizită
calendare
cataloage/broşuri
etichete
stickere

Print indoor
&outdoor:

flyere
fluturaşi
foi cu antet
felicitări
mape
meniuri

afişe
autocolante
bannere
tablouri canvas
roll-up

Adresa: Bd. Iuliu Maniu, nr.7, Incinta Apaca, Corp O, Sector 6, Bucureşti
Tel: 021.31.39.336 | Mob: 0760.623.77 | www.rod-print.ro

Într-o lume în continuă schimbare, cu toţii ne dorim să consumăm produse
cât mai naturale şi cât mai sănătoase.
Povestea noastră începe în Transilvania, în oraşul Rupea, unde
oamenii locului trăiesc plini de poftă de viaţă , îmbinând armonios istoria
şi tradiţiile cu grija pentru natură. Creăm cu entuziasm fiecare produs în
baza unor reţete tradiţionale, cu specialişti dedicaţi şi cu tehnologii
moderne. Ne bucurăm să putem echilibra puterea laptelui de bivoliţă
întru-un gust excelent.
Povestea noastră continuă în fiecare zi în marile lanţuri de magazine
din întreaga ţară şi ne dorim ca dumneavoastră sa ne fiţi alături.

S.C Transilvania Lactate S.R.L
Telefon/Fax: +40 268.260.968 | Mobil: +40 745.325.889
email:office@transilvanialactate.ro | www.transilvanialactate.ro

