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MARIANA CONSTANTINESCU BRÃDESCU, MANAGING PARTNER PIATRAONLINE:

”Piatraestetemeliapecare
mi-amclãditafacerea”

P
andemia va conduce la o sta-
gnare economicã la nivel
mondial, care, cu siguranþã,
se va regãsi ºi în piaþa din
România, este de pãrere Ma-
riana Constantinescu Brãde-

scu, Managing Partner Piatraonline.
În opinia domniei sale, criza care

urmeazã nu va fi una imobiliarã, ci o
stagnare pe toate segmentele, la nivel
internaþional. „De aceastã datã, pun-
ctul fierbinte în crizã nu este piaþa de
construcþii ºi imobiliare, ci pandemia
ºi, aºadar, cred cã avem ºanse sã nu re-
simþim efecte atât de grave precum
alte domenii”, ne-a spus proprietara
Piatraonline.

În segmentul pe care îl reprezintã -
cel al pietrei naturale -, rapoartele indi-
cã o valoare de piaþã de 80 de milioane
de euro, în 2018.

Referitor la evoluþia companiei sale,
Mariana Constantinescu Brãdescu ne-a
declarat, într-un interviu: „Anul 2019 a
fost un an plin de activitate, de proiecte

nou lansate ºi de provocãri. Ne-am
atins obiectivele setate pentru 2019 ºi
am pregãtit terenul pentru un 2020 cu
provocãri mai mari, însã nu ºtiam cât de
mari vor fi acele provocãri odatã cu
pandemia de Covid 19. În 2019 am lan-
sat un nou departament, cel de B2B, un
departament dedicat profesioniºtilor
din domeniu, care are ca obiectiv sã
aducã un plus de valoare în piaþa de
construcþii din România.

Exporturile noastre, pânã în 2020,
au fãcut, într-un fel, parte din departa-
mentul de B2C, abia în acest an venim
pe piaþã cu un departament de export
ce se va dedica exclusiv acestui seg-
ment de clienþi ºi ne aºteptãm ca acest
an sã fie rampã de lansare oficialã pen-
tru acest nou segment de business în
cadrul Piatraonline”.

Afacerea Piatraonline a fost dema-
ratã în urmã cu 13 ani, “în momentul în
care oamenii ºtiau doar de borduri,
deci granit ºi lucrãri publice“, aºa cum
povesteºte Mariana Constantine-

scu-Brãdescu, managing partner al
companiei. Domnia sa spune cã, în
condiþiile în care, în acea perioadã,
piatra mergea în mare parte cãtre zona
de lucrãri publice, misiunea pe care o
avea era sã educe oamenii sã apeleze la
acest tip de produs ºi în cazul investi-
þiilor private.

Soþii Constantinescu ºi-au adaptat
afacerea la cerinþele pieþei. Ei spun cã
nu au intrat pe un teren chiar neatins
de nimeni pânã atunci, întrucât exista
un istoric al pieþei, în sensul cã erau
destule clãdiri publice decorate cu
marmurã de Ruºchiþa sau cu travertin
românesc.

Nevoia de a educa publicul a gene-
rat o campanie susþinutã de marketing,
diferenþa fãcând-o travertinul, care,
anul trecut, reprezenta aproximativ
55-60% din vânzãrile companiei. Pia-
traonline s-a orientat, iniþial, în special
pe sistemul business to customer
(B2C), lucrând direct cu persoane fizi-
ce, treptat orientându-se ºi cãtre busi-

ness to business (B2B), livrând astfel
produse cãtre proiecte iniþiate de dez-
voltatori. În perioada 2012-2013, oa-
menii au început sã simtã valoarea pie-
trei, iar din 2017 unii dintre clienþi au
trecut la un alt nivel ºi au apelat la arhi-
tecþi pentru zona de amenajãri.

Compania a început din zona de on-
line, dar ºi cu un magazin de circa 200
de metri pãtraþi. În 2013, suprafaþa a
crescut la 1.000 de metri pãtraþi, dupã
o investiþie de 300.000 de euro, inve-
stiþiile crescând, ulterior, cu încã
700.000 de euro. Piatraonline a înce-
put sã adauge valoare afacerilor sale
dupã deschiderea unei linii de produc-
þie în 2014, la sediul din Bucureºti.

În ultimii ani, franciza Piatraonline a
fost cel mai mare proiect al companiei.

EMILIA OLESCU

CENTRUL DE SOLUÞIONARE ALTERNATIVÃ A
LITIGIILOR ÎN DOMENIUL BANCAR:

„Bãncile ar trebui sã
claseze mai puþine cereri
de soluþionare a litigiilor”
l CSALB: „Se poate ajunge la o împãcare cu clienþii dacã
banca vrea sã negocieze cu adevãrat”lMedia cererilor
clasate fãrã un motiv justificat la nivelul sistemului bancar,
în anul 2020, este de 29% din totalul solicitãrilor primite de
CSALB, în cazul IFN-urilor peste 70% dintre cereri fiind
clasate nejustificat, aratã Centrul

Dacã la început clienþii nu vedeau
cu ochi buni apariþia Centrului de So-
luþionare Alternativã a Litigiilor în do-
meniul Bancar (CSALB), care urma sã
înlocuiascã disputele din instanþã cu
negocieri urmate de
o rezolvare amiabi-
lã a conflictelor
dintre bãnci ºi con-
sumatori, pe par-
curs aceºtia s-au
convins de rolul
conciliator al Cen-
trului, un numãr tot
mai mare de consumatori apelând la
serviciile sale, în ultima perioadã.

În acelaºi timp, tot mai multe bãnci
(printre care BCR, BRD, Banca Tran-
silvania, ING, Raiffeisen, CEC BanK)
le recomandã propriilor clienþi sã se

adreseze CSALB.
Se pare, însã, cã o proporþie însem-

natã din solicitãri sunt clasate de cãtre
instituþiile de credit.

În acest context, reprezentanþii
CSALB subliniazã
cã este posibilã îm-
pãcarea între clienþi
ºi bãnci dacã ace-
stea din urmã sunt
cu adevãrat deschi-
se cãtre negociere.
Specialiºtii din ca-
drul Centrului reco-

mandã bãncilor, printre altele, sã clase-
ze mai puþine cereri ºi sã aibã o disponi-
bilitate realã cãtre negociere.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

ÎN TIMP CE STÂNGA CALCULEAZÃ
ELECTORAL

Pandemia Covid-19
înregistreazã un nou vârf,
în România

555 de noi îmbolnãviri!
Este cel mai mare numãr de persoa-

ne constatate, în 24 de ore, ca fiind in-
fectate cu noul coronavirus. Iar acest
numãr a fost constatat ieri, în prelungi-
rea stãrii de alertã, dupã trei perioade
de relaxare, ºi nu în starea de urgenþã.

Dincolo de de-
claraþiile politice
ale premierului Lu-
dovic Orban care
aruncã responsabi-
litatea cu privire la
creºterea numãru-
lui de persoane in-
fectate asupra lide-
rilor PSD, Pro România ºi ALDE, im-
portante sunt primele trei fraze din co-
municatul Grupului de Comunicare
Strategicã:

“În contextul creºterii susþinute a nu-
mãrului de cazuri noi de infectare cu
noul coronavirus (COVID-19), Grupul
de Comunicare Strategicã atrage aten-

þia asupra necesitãþii respectãrii cu
stricteþe a mãsurilor de protecþie sanita-
rã: purtarea mãºtii, pãstrarea distanþei,
evitarea contactului direct cu alte per-
soane, igienizarea frecventã a mâinilor.

Rata de conformare faþã de mãsurile
de protecþie sanitarã reprezintã ele-

mentul central în
gestionarea eficien-
tã a crizei sanitare ºi
în limitarea rãs-
pândirii virusului.
Încurajãm la con-
ºtientizarea perico-
lului determinat de
infectarea cu noul

coronavirus, la îndemnarea în mod re-
spectuos a terþelor persoane sã respec-
te mãsurile de protecþie, precum ºi la
semnalarea cãtre autoritãþi a cazurilor
în care acestea sunt încãlcate.

GEORGE MARINESCU
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NYSE - liderul IPO-urilor
americane, în privinþa
sumelor atrase
lAceste listãri au generat 19 miliarde dolaril La NYSE
au avut loc 10 din cele mai mari 15 IPO-uri lansate în SUA,
în primul semestrul Cel mai mare creditor ipotecar din
SUA se pregãteºte de listare la NYSElDupã numãrul de
listãri atrase în primele ºase luni, Nasdaq deþine supremaþia
pe piaþa americanã

Bursa de Valori din New York
(New York Stock Exchange - NYSE),
subsidiarã deþinutã integral de Inter-
continental Exchange, este lider în
privinþa sumelor atrase prin listãrile
(IPO-urile) lansate în SUA, în primul
semestru din 2020, cu 19 miliarde de
dolari, anunþã businesswire.com,
adãugând cã la NYSE au avut loc 10
din cele mai mari 15 IPO-uri din Sta-
tele Unite, lansate în perioada ianua-
rie-iunie. Printre acestea se numãrã
debutul pe piaþã al companiei alimen-
tare Albertsons Co. ºi al furnizorului
de date ºi analize Dun & Bradstreet

Holdings Corp.
“NYSE a fost întotdeauna un lider

în inovare, iar prima jumãtate a anului
2020 nu a fost o excepþie, fiind marca-
tã de o revenire majorã a listãrilor noi
de SPAC (n.r. special purpose acquisi-
tion company – societate care nu are
operaþiuni comerciale, creatã doar
pentru atragerea de capital prin IPO) ºi
de eforturile noastre de a îmbunãtãþi li-
stãrile directe”, a informat NYSE
printr-un comunicat.

ALINA VASIESCU
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(Citiþi detalii în suplimentul dedicat

Piatraonline)


