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Editorial
       Anul expozitional 2013 a inceput in 
forta. Ne-a adus tuturor o surpriza, si 
buna si rea in acelasi timp. A scazut 
numarul vizitatorilor la expozitii care au  
fost garantii ale succesului pentru expo-
zanti( si organizatori), lucru care a luat 
prin surprindere pe toata lumea. Pe de 
alta parte, au fost, deasemenea, cateva 
tendinte puternice ascendente la care 
nu se astepta nimeni. Astfel de modi�-
cari majore sunt noi. Ele arata in mod 
clar ca expozitiile au fost supuse unei 
transformari si au devenit ceva complet 
diferit. Acest lucru insa nu le-a facut 
mai usor de manageriat de catre orga-
nizatori. Afacerea lor sunt produsele 
noi. Obisnuiti sa intre intr-o etapa a 
inovarii, ei au stiut intotdeauna sa 
foloseasca noile tehnici pentru a obtine 
acest lucru. Acest lucru este valabil si 
pentru prezentarea de produs cat si 
pentru comunicatii. Targurile  sunt un 
instrument de marketing de alegere de 
secole, din motive intemeiate. Valoarea 
lor ca utilitate este imbatabila, cu opor-
tunitatile lor de networking, tangibili-
tate, afectivitate. Chiar si daca bugetele 
sunt reajustate si participarile la targuri 
sunt in scadere. In segmentul B2B ei 
sunt inca " de la importanti la foarte 
importanti" pentru 80% din expozanti, 
dupa cum arata cele mai recente 
sondaje. Deci sa vedem ce putem realiza 
in 2014. Urmariti -ne!
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DK EXPO: “Vivat paºii mici!... 
                                   dar SIGURI”Interviu cu
dl. Cãtãlin Neamþu  
Preºedinte CEO DK EXPO Cum a început povestea DK?

C.N.: După �nalizarea studiilor cu 
pro�l tehnic - Politehnica Bucureşti - 
parcursul profesional a fost, pe scurt, 
Institutul de Economie Mondială urmat 
de �rma Interexpo. Aici am avut primul 
contact cu domeniul expziţional şi am 
bene�ciat de experienţa unui profe-
sionist din acest domeniu, dl. Verona. În 
anul 2000 am făcut pasul următor, 
considerând că pot continua aceeaşi 
activitate la un alt nivel, îmbunătăţită 
cu idei şi principii pe care nu le puteam 
dezvolta ca angajat. În  acel moment 
am revenit pe o piaţă pe care o 
cunoşteam şi am organizat un eveni-
ment în domeniul produselor de 
birotică şi papetărie. Ulterior, în 
asociere cu o altă �rmă, m-am ocupat 
de organizarea unei expoziţii cu 
speci�cul producţie publicitară şi 
promoţionale.

De ce v-aţi numit �rma DK EXPO?

 În primele zile de şcoală, când 
aveam vârsta de şase ani, după citirea 
catalogului, prietenii şi colegii mei se 
amuzau spunându-mi “danke”, ca joc 
de cuvinte referitor la numele meu de 
familie, Neamţu. Se întâmplă acest 
lucru şi acum, destul de des. Deci, DK 
este o prescurtare de la “Danke”.

Aveţi o �lozo�e de afaceri?

 Aici am două răspunsuri - 
Vivat paşii mici! şi �lozo�a McDonalds, 
care presupune că orice angajat trebuie 
să parcurgă toate etapele, să înceapă de 
la munca de jos.

Care a fost strategia de dezvoltare 
a �rmei?
 Mi-a plăcut întotdeauna 
tehnica paşilor mici. Fiecare etapă a 
venit în mod �resc şi în completarea 
pasului anterior. Primul pas a fost, pe 
scurt, Cătalin Neamţu într-o maşină, cu 
gentuţa sub braţ, mergând pe la clienţi, 
prezentându-le ceea ce vrea să 
facă...Ştiam cum se face, ştiam şi 
credeam în ceea ce vreau să fac - mai 
departe totul a fost şansă.

Cum vă atrageţi clienţii, care este 
strategia?
 
 În vânzări am aplicat o singură 
tehnică - tehnica onestităţii. În procesul 
de a convinge un potenţial client că poţi 
să-i oferi ceea ce are el nevoie, o 
proporţie covârşitoare a succesului vine 
din contactul personal, discuţiile face to 
face. Alte metode de vânzări pot  
reprezenta un suport, dar nu sunt 
determinante - important este să 
înţelegi ce are nevoie clientul şi în acel 
moment ai “câştigat partida” . Un 
amestec de “ascultare” nu “auzire” a 
clientului, înţelegere a necesităţilor dar 
şi prezenţă personală, care este foarte 
importantă.
 Există un mod “natural” de 
comunicare, care vine din educaţie, din 
felul �ecăruia de a �, cultură, dar sunt 
elemente într-o relaţie de bussines care 
ţin de “tipare” pe care este bine să le 
respecţi. O ţinută bussines minimă, 
câteva reguli de comportament, de 
protocol de bussines este bine să le 
cunoşti. De asemenea este foarte 
important să ştii cu cine te înâlneşti. 
Trebuie să foloseşti abordări 
diferenţiate, să cunoşti mentalitatea 
celor din corporaţii şi, foarte important, 
să te duci cu lecţia bine învăţată. O 
întâlnire de bussines trebuie bine 
pregătită: să ştii foarte bine cu cine te 
înâlneşti, cu ce se ocupă, ce poziţie are 
în companie etc. 



Noutăţi din domeniul expoziţional
IN THE SPOTLIGHT: "SPATIUL" ca un COLAJ DE MATERIALI-
TATI
    Producatorul de podele Armstrong a prezentat la Targul 
de constructii Bau - Munchen un stand in care colectiile de 
produs "Linea" si "Colorette" expuse au avut un rol dublu: ca 
podea si ca placari pentru peretii standului expozitional.
Culorile bogate, vibrante din gama de produse "Colorette" si 
�nisajul elegant de lemn al gamei "Linea" au devenit 
elementul de�nitoriu al standului.
    Toate suprafetele au fost montate cu un sablon complex, 
strict geometric, cu taieturi din diferite materiale 
Armstrong. Incepand cu peretele central, in spatele caruia 
camerele laterale erau plasate ingenios, "colajul" se 
extindea peste intreaga podea, blaturile de la receptie si 
mesele de conferinta.

    Doar blatul desk-ului lung, central, care avea rolul de punct de intalnire a fost decorata in 
alb pur - aceentuat in mod special de un sir de lampi si un element de tavan pliat si 
re�ectorizant.
O platforma poligonala marca zona de comunicare mai linistita, cu spatiul in trepte servind 
drept spatiu informal pentru vizitatori si sta�, in care sa ia loc, in timp ce materialele de 
prezentare puteau � trase ca niste sertare.
    Cu acest tip de prezentare artistica gen "instalatie" care acoperea intregul spatiu al 
standului expozitiional, Armstrong a dorit, in primul rand, sa se adreseze grupului tinta de 
arhitecti mai tineri, dornici sa experimenteze.
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În ceea ce priveşte organizarea de 
expoziţii, încercăm să avem grijă, în 
egală măsură, şi de expozanţi şi de 
vizitatori. Acesta este unul din motivele 
din care expoziţiile pe care le-am orga-
nizat au continuat şi în perioada crizei. 
DK EXPO nu a introdus bilete de intrare 
la expoziţii - asta se va întâmpla, proba-
bil, în ultima zi de activitate a �rmei.

Cum v-a afectat criza?

 Criza a început în 2008 - în acel 
moment exista doar �rma DK EXPO. 
Astăzi sunt patru �rme în grupul DK, 
numărul de angajaţi crescând 
proporţional (la aproximativ 30 de 
angajaţi). Deci, aş putea spune că 
aceasta criză ne-a “afectat” în mod 
pozitiv. Cele mai multe experienţe 
senzaţionale le-am trăit în această 
perioadă. A fost o lecţie din care am 
învăţat multe şi, faptul că am depăşit-o 
şi totuşi am rămas pe piaţă în contextul 
în care multe �rme au capotat, este un 
lucru extraordinar.

Care a fost principala problemă cu 
care v-aţi confruntat?

 Nu am avut probleme... Doar 
experienţe mai mult sau mai puţin 
plăcute. Singura provocare a fost să am 
grijă de oamenii mei. Restul au fost 
întâmplări de bussines.

Dacă aţi porni aceeaşi afacere azi, 
din nou, ce greşeli aţi evita?

 Cred că ar � bene�că o mai 
mare cumpătare în cheltuirea banilor şi 
e bine sa iei în calcul şi perioade mai 
puţin favorabile.
 

Ca o glumă...am irosit mulţi bani pe 
asigurarile CASCO... o cheltuială inutilă 
şi supradimensionată. Cred că aş � 
putut cumpăra o casă cu aceasta sumă 
cu care am achitat, de fapt, cateva 
oglinzi auto furate în parcare...

Din ce aţi văzut la târgurile 
internaţionale, unde se situează 
România faţă de străinătate?

 Suntem şi noi... Suntem! 
Diferenţele sunt mari. Ei au istorie - şi 
mai au un sistem bine pus la punct, 
structuri de stat care favorizează şi 
�nanţează foarte mult activitatea 
expoziţională. În România, realitatea 
este de-a dreptul năucitoare - am orga-
nizat un eveniment de arhitectură şi nu 
am primit un leu de la statul român...
 Totuşi, aş dori să remarc 
potenţialul şi creativitatea constructo-
rilor de standuri şi organizatorilor de 
expoziţii - pot să a�rm că diferenţele nu 
sunt aşa de mari.
 Se poate şi în România, cu 
riscuri mai mari şi chiar cu pierderi de 
ordin �nanciar. 
 România, în mod logic, ar � 
trebuit să �e peste ţările vecine - 
Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia etc.- 
la acest capitol, dar nu am valori�cat 
acest potenţial.

Ce înseamnă azi DK?

 Suntem printre primii sau 
chiar singurii din Bucureşti care au cele 
patru servicii integrate în acelaşi grup 
de �rme - avem calitate de integrator - 
“Evenimente la cheie”. Această calitate 
ne diferenţiază de ceilalţi organizatori 
de expoziţii. 

Colaboraţi cu agenţiile de publici-
tate?
 Avem propria agenţie care 
acoperă o gamă mare de servicii. Dar, 
sunt şi clienţi care ne caută ei, cu 
proiectele lor - atât în domeniul eveni-
mentelor cât şi în domeniul 
construcţiilor de standuri - iar noi le 
realizăm. 

Au crescut exigenţele clienţilor? 
Cum au evoluat în timp?

 De-a lungul timpului clienţii 
au devenit mai educaţi, mai pretenţioşi 
dar şi mai pregătiţi în ceea ce priveşte 
ceea ce solicită.
 Economia românească după 
1990 era neformată - la fel şi oamenii 
care lucrau în sistem. În timp lucrurile 
s-au aşezat, oamenii au început să vadă 
ce trebuie făcut, să aibă termene de 
comparaţie, să vadă cum se procedează 
în Occident. Cred că este bene�c acest 
lucru deoarece trebuie să găseşti soluţii 
care să �e în pas cu timpul şi nevoile lor.

De ce să vină cineva la DK?

 Sunt oameni care vin pentru 
serviciile noastre şi suntem 
recomandaţi de istoricul pe care-l 
avem. Prima dată clientul vine pentru 
că îi inspirăm încredere şi ceea ce îi 
propunem consideră că este corect. 
Clientul riscă - orice om de afaceri îşi 
asumă un risc când face prima dată un 
“deal” cu cineva necunoscut. După care, 
au “gustat” şi le-a placut “prăjitura” pe 
care am consumat-o împreună... Au 
revenit şi a doua oară şi a treia oară... Şi, 
în plus, ne-au recomandat şi altora. 
Oamenii vin la tine dacă le dai ceea ce 
au nevoie.

 Cu siguranţă, expoziţiile se vor 
schimba cu ajutorul tehnologiei. Apar 
metode şi mijloace moderne de comu-
nicare. Personal, aş implementa de 
mâine aceste tehnologii dacă aş avea 
resursele �nanciare. Aceasta este o 
mare provocare pentru viitor.
 În ceea ce priveşte expoziţia, 
elementul pe care îl consider esenţial 
este timpul, gestionarea e�cientă a 
acestuia. Dacă îi acorzi respectul cuve-
nit şi îl tratezi cuviincios, Timpul te va 
ajuta foarte mult. O idee foarte bună, 
după mine, ar � un sistem informatizat 
de optimizare şi personalizare a vizitării 
unei expoziţii astfel încât o persoană 
care are un timp limitat, să �e ghidat 
exact către punctele de interes, 
persoanele de contact, întâlnirile de 
bussines programate din timp etc. fără 
să piardă timp.

 Expoziţia, spre deosebire de 
târg, este cu totul altceva - este o zonă 
unde se discută bussines. Eu aş asocia 
expoziţia cu bussines-ul iar târgul cu 
marele public. La IEAS am dat o tentă de 
show...spectacol cu tematică. Eu iubesc 
oamenii...cred că şi cel mai important 
om de afaceri de pe planetă dacă ar veni 
la expoziţie ar avea nevoie de un 
zâmbet, de o fărâmă de “ceva” care să-i 
dea o stare de “bine”, să-l surprindă o 
imagine pe care nu se aşteaptă să o 
găsească într-o expoziţie...Pe scurt, 
niţel su�et.

Bucuresti , aprilie 2015
a consemnat: Expofairstand

Cum vedeţi viitorul domeniului 
expoziţional?

 Viitorul îl văd splendid... şi pe 
mulţi ani de acum încolo. Încercările de 
a înlocui acestă formă de publicitate au 
fost foarte timide şi nu au avut rezul-
tate. Nu există o altă formă de publici-
tate mai e�cientă decât Expoziţia. La 
costurile pe care le are o expoziţie, 
comparativ cu orice altă formă de prom-
ovare, expoziţia este mai e�cientă în 
privinţa relaţiei dintre vânzător şi 
client. Relaţiile directe dintre oameni, 
nemijlocite de tehnologie, nu vor � 
afectate de Internet sau Facebook... Eu 
cred în oameni iar viitorul va dovedi 
acest lucru.



  

Noutăţi din domeniul expoziţional

Chris Frampton, Director de 

   Producatorul de corpuri de iluminat 
Modular Lighting Co. este renumit 
pentru campaniile agresive de market-
ing. Periodic, compania "loveste" cu un 
nou concept care inventeaza o noua 
lume. Acum doi ani �rma belgiana a 
uimit vizitatorii expozitiei cu un stand 
creat in spiritul unei arhitecturi de circ, 
la editia din acest an imaginile puter-
nice suprarealiste au fost subiectul de 
inspiratie.
   Vizitatorii au fost impresionati, 
intr-un univers fantastic, de forme si 
imagini simbolice, produsele companiei 
�ind integrate abil in scenogra�a 
bizara. Acest aspectare intentia sa �e o 
sursa de inspiratie pentru grupul tinta 
principal, coordonatorii de proiecte.

   Separarea spatiala de ceilalti 
expozanti, deja starnesta curiozitatea 
vizitatorilor. O rampa ascendenta de 
culoare negru mat este atractia 
standului. Traseul ascendent, echipat 
cu corpurile de iluminat ale expozantu-
lui, dau senzatia ca dispar in gura unui 
cap feminin gigantic.. In zona 
periferica de expunere, designerii se 
"joaca" cu iluzii optice si de perceptie 
vizuala: suprapuneri, diferite marimi 
de usi, custi de pasari cu corpuri de 
iluminat expuse, diverse simboluri 
expuse pe pereti ...- toate acestea 
"transporta" vizitatorul din realitate 
intr-un univers al metaforelor.
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Noutăţi din domeniul expoziţional

Chris Frampton, Director de 
      "Audi Secret Lab", Fabricantul de 
automobile din Ingolstadt, a castigat la 
expozitia CES 2014 din Las Vegas cu un 
stand care, deliberat, ascunde 
exponatele de ochii curiosi ai vizitato-
rilor. Aproape 500 de metri patrati de 
panouri compuse din sute de placi 
triunghiulare incadreaza prezentarea. 
Peretii cu suprafete lenticulare si cu 
proprietati re�ectante, creaza un efect 
de oglindire accentuat de umbre si 
lumini diferite, in functie de unghiul din 
care este privit.In contrast cu �nisajul 
metalic al peretilor, interiorul alb 
imaculat scoate in evidenta exponatele: 
inovatiile de ultima ora ale AUDI.

Design: Agentia Tich 13 Munich

       "Cube" - Konig Companz s-a prezen-
tat la "Euroshop" cu un stand axat pe 
ideea de cub, pentru a prezenta noul 
sistem de "shop-�tting" construit cu 
precizie din elemente modulare.                
    Agentia Atelier 522 a rezolvat aceasta 
tema in toate dimensiunile, 
prezentand sistemul modular metalic 
cu un �nisaj alb in contrast cu peretii 
negri si pardoseala neagra. Design-ul 
expresiv realizat din unghiuri drepte se 
regaseste si in forma si �nisajul desk-
ului central precum si pe gra�ca de pe 
pereti.

design
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Atenţie la planuri!
Tot ce trebuie să ştiţi despre cele

Planuri uzuale de organizare 
a standului expoziţional

              Proiectarea unui stand expoziţional, la fel ca orice activitate de proiectare din alt domeniu, constă în 
crearea a “ceva” care  servește unui scop, evocă o reacţie și satisface nevoile nu numai ale clientului, ci, de 
asemenea, și ale  participantului. Aceste obiective impun condiţii suplimentare, mai ales pentru că nu există o 
abordare standard.

1. Planul “Insula” Centrat

e-Magazin
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Cu acest lazout, care este particular pentru companii cu multe produse si 
departamente cu importanta aproximativ egala, o structura centrala are si 
semni�catia unei axe centrale, in timp ce elementele independente sunt 
amplasate de jur-imprejur. “Axa” este, de obicei, un “identi�cator” inalt, 
turn sau o zona de discutii ospitaliera, care contine la interior spatii de 
depozitare sau de discutii, camere de conferinte, info-desk-uri etc. Suprafata 
mare a peretilor exteriori permite semnalizarea puternica cu printuri, logo-
uri, branding.

“Planul “Insula” centrat  este 
planul cel mai bun, potrivit 
expozantilor cu  brand puternic 
dar cu produse, divizii, mesaje 
relativ egale. De exemplu, este 
un mijloc excelent pentru un 
producator  sa-si expuna 
cateva linii de produse 
distincte.” 

Tonz Castrigno
owner/designer
Design Contact, New Zork

Acest plan ofera posibilitatea 
de a a�sa mesajele gradual, cu 
mesajele cele mai importante 
dispuse pe structura centrala, 
iar celelalte mesaje organizate 
pe laturile/ colturile standului.

Sta�-ul are nevoie de o atentie 
marita pentru a tine sub 
observatie zonele diferite ale 
standului. Acestea nu sunt 
vizibile din diferie puncte ale 
spatiului expozitional

Punctele multiple de acces si 
iesire creaza o “curgere” libera a 
tra�cului spre interiorul/ exteri-
orul spatiului expozitional

Traversarea spatiului de 
expunere spre “structura” 
centrala, necesita un culoar de 
circulatie spatios - astfel se 
pierde din spatiul destinat 
expunerii

Structura centrala impozanta 
poate � “intimidanta” pentru 
unii dintre vizitatori

Punctele multiple de acces si 
iesire creaza o “curgere” 
libera a tra�cului spre 
interiorul/ exteriorul spati-
ului expozitional

Din cauza structurii centrale, 
din orice punct al salii de 
expozitie standul va � vizibil 
doar partial (o jumatate), iar 
vizitatorii au tendinta sa intre 
si sa iasa pe aceeasi parte, 
jumatate din stand ramanand 
nevizionata

design



  

Noutăţi din domeniul expoziţional

Chris Frampton, Director de 
IN THE SPOTLIGHT: "SPATIUL" ca un 
COLAJ DE MATERIALITATI
    Producatorul de podele Armstrong a 
prezentat la Targul de constructii Bau - 
Munchen un stand in care colectiile de 
produs "Linea" si "Colorette" expuse au 
avut un rol dublu: ca podea si ca placari 
pentru peretii standului expozitional.
Culorile bogate, vibrante din gama de 
produse "Colorette" si �nisajul elegant 
de lemn al gamei "Linea" au devenit 
elementul de�nitoriu al standului.
    Toate suprafetele au fost montate cu 
un sablon complex, strict geometric, cu 
taieturi din diferite materiale 
Armstrong. Incepand cu peretele 
central, in spatele caruia camerele 
laterale erau plasate ingenios, "colajul" 
se extindea peste intreaga podea, 
blaturile de la receptie si mesele de 
conferinta.    Doar blatul desk-ului lung, central, 

care avea rolul de punct de intalnire a 
fost decorata in alb pur - aceentuat in 
mod special de un sir de lampi si un 
element de tavan pliat si re�ectorizant.
O platforma poligonala marca zona de 
comunicare mai linistita, cu spatiul in 
trepte servind drept spatiu informal 
pentru vizitatori si sta�, in care sa ia 
loc, in timp ce materialele de prezen-
tare puteau � trase ca niste sertare.
    Cu acest tip de prezentare artistica 
gen "instalatie" care acoperea intregul 
spatiu al standului expozitiional, 
Armstrong a dorit, in primul rand, sa se 
adreseze grupului tinta de arhitecti 
mai tineri, dornici sa experimenteze.

  

Noutăţi din domeniul expoziţional

Chris Frampton, Director de 
     De la distanta, standul companiei 
Schattdecor prezent la Intezum-Koln 
arata ca un cub mare, obisnuit. O 
draperie mare, neagra si semitrans-
parenta inconjoara o mare parte din 
stand. In spatele ei se a�a o structura 
mare alba, gen "ice-berg". Dar, de 
aproape, examinand cele doua spatii, se 
distinge o zona restransa, deschisa de 
comunicare si o alta zona, dinamica si 
atractiva, de prezentare.
  Designul spatial urmeaza tema 
globala: "Perspective schimbatoare" cu 
dorinta logica de a oferi, pe cat posibil, 
cat mai mai multe perspective si 
mesaje. In timp ce zona de logistica si 
comunicare este decorata in culori 
inchise, zona de prezentare iese in 
evidenta puternic prin structurile albe, 
sculpturale. 

    Acestea marcheaza intrarea in zona 
produselor, impartita in trei tipuri de 
"atmosfera" : "zoung-fresh-plazfull", 
"look natural - pur", "elegant-
traditional-black". In �nalul turului 
zonei cu produse, vizitatorul revine din 
nou in zona de comunicare, mobilata 
cu desk-uri si fotolii.
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“Un client mulţumit aduce
 după el şi alţi clienţi ”

Interviu cu
dl. Costel Tiron  
Manager DK Production
Advertising & Services

Cum a început DK Production?

 Prima etapă o a reprezentat-o 
activitatea de realizare de standuri 
expoziţionale pe care am desfăşurat-o 
în DK EXPO câţiva ani. Am avut un 
portofoliu de clienţi �deli, proiectare de 
foarte bună calitate şi experienţa 
acumulată în timp. Partea propriu-zisă 
de construcţie o realizam cu colabora-
tori. După aceşti paşi, a urmat, �resc, o 
altă etapă. Momentul în care s-a 
în�inţat �rma a fost în plină criză, în 
momentul când, absolvind facultatea - 
Politehnica Bucureşti, Facultatea de 
Energetică - am avut intenţia să 
emigrez. Planurile s-au schimbat  şi, 
împreună cu dl. Cătălin Neamţu, am 
decis să realizăm acest proiect - DK 
Production. Practic, momentul în care 
s-au “aliniat planetele” a fost 2008. A 
urmat o perioadă de plani�care de 
câteva săptămâni - partea de producţie 
avea zone neclare aşa că am apelat la 
dl. Răzvan Nica de la �rma ATEX 
DESIGN, un profesionist cu mare 
experienţă în acest domeniu.
 Primul eveniment realizat 
integral de noi a fost ACC - Romanian 
Cable Convention - la Marriot - a fost un 
real succes. 
 În decembrie 2008 l-am coop-
tat pe cel de-al treilea asociat - dl. Radu 
Andrei - şi am în�inţat �rma DK Produc-
tion Advertising and Services.

Care a fost strategia de dezvoltare 
a �rmei?

 Ne-am dezvoltat pas cu pas, 
punând accentul pe relaţiile interu-
mane, pe încredere, pe recomandări şi 
pe satisfacţia clientului. Am crescut de 
la an la an câte puţin. Am mizat mai 
mult pe recomandări şi pe �delizarea 
clienţilor. 

Aveţi o �lozo�e de afaceri?

 În relaţia cu clientulnu a 
primat câştigul �nanciar. Am optat 
pentru relaţii de tip “win to win”, adică 
în care a câştigat şi clientul şi furnizorul 
de servicii, DK Production.

Cum vă atrageţi clienţii, care este 
strategia?

 Un client mulţumit aduce 
după el şi alţi clienţi. Întotdeauna am 
încercat să ajut clienţii, chiar dacă în 
�nal nu am avut bene�cii �nanciare.
 Este absolut necesar să creşti 
şi să-ţi mareşti toate capacităţile pentru 
aface faţă unor aglomerări de proiecte, 
sau perioade de supraîncărcare...De 
aceea am recurs la Internet, pentru că 
este un mijloc modern, actual de 
marketing şi publicitate. Dar acesta este 
doar o “interfaţă” care conectează doi 
oameni reali. Din perspectiva unui om 
care nu are timp sau din comoditate se 
recurge la Internet. Trebuie să te adapt-
ezi.  Dar, pe de altă parte, există o diver-
sitate mare de situaţii, lucrăm pe o 
“plajă” foarte mare de categorii de 
oameni: de exemplu am cunoscut 
oameni de bussines care nici nu au 
adresă de e-mail... Au fost situaţii când, 
de exemplu, colantarea dubiţei a dat 
rezultate mai bune de promovare a 
brandului DK Production decât 
website-ul...



Noutăţi din domeniul expoziţional
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De ce să vină cineva la DK?

 Suntem numărul unu în ceea 
ce priveşte profesionalismul echipei - 
acordăm o importanţă maximă 
capitolului resurse umane. De la etapa 
de proiectare până la �nalizarea 
execuţiei, totul este parcurs cu atenţie 
şi profesionalism. Suntem �exibili şi 
întotdeauna am ajutat clienţii. Nu am 
avut nici un client nemulţumit şi întot-
deauna am reuşit să-l păstrăm pe 
termen mediu şi lung. Am ajutat clienţi 
care, chiar dacă nu au avut bugetul 
dimensionat corect, le-am realizat 
standul. Eu am realizat o imagine clien-
tului, iar el a fost mulţumit. În timp, 
clientul a crescut odată cu DK Produc-
tion şi acum colaborăm la alt nivel.

Cum v-a afectat criza?

 În primul rând criza ne-a creat 
probleme de ordin �nanciar. În general 
cererea de pe piaţă este mai mică decât 
oferta. Am observat că o parte din 
clienţi sunt mai indecişi - întârzie 
răspunsurile, feed-backul - au mărit 
perioada de luare a deciziilor. Tot mai 
dess suntem forţaţi de termenele scurte 
şi lucrăm sub presiune.
 Despre cum ne-a afectat criza, 
aş vrea să fac o paralelă - până în anul 
2008 standurile companiilor impor-
tante au fost construite personalizat, pe 
comandă. Evident, câştigurile erau pe 
măsură. Astăzi se practică mai mult 
închirierea şi preţuri cât mai scăzute la 
producţie. S-a revenit oarecum la 
perioada de începuturi în domeniul 
expoziţional dar, în ultima perioadă, se 
observă o mică creştere, foarte lentă, 
din păcate.
 

Care a fost principala problemă cu 
care v-aţi confruntat?

 Construcţia de standuri 
expoziţionale este legată organic de 
organizarea de expoziţii. Dacă aceasta 
are o cădere, este clar că şi noi suntem 
afectaţi. Organizatorii de expoziţii sunt 
afectaţi şi ei de situaţia economică din 
România. În situaţia în care �rma X are 
bugetul redus pentru participarea la o 
expoziţie, acest lucru se va re�ecta în 
calitatea standului expoziţional. Când 
situaţia economică este în creştere, 
atunci bugetele de marketing încep să 
se contureze şi, ca urmare, calitatea 
creşte. şi se realizează standuri spec-
taculoase si la un alt nivel calitativ. 
Altfel, stagnăm la un nivel de 
subzistenţă, la limita de jos. În ultimul 
timp a început să se întrevadă o 
luminiţă... şi sunt optimist că lucrurile 
vor evolua pe un trend ascendent.

Dacă aţi porni aceeaşi afacere azi, 
din nou, ce greşeli aţi evita?

 În �ecare zi învăţ câte ceva şi 
de multe ori, din păcate, învăţ din 
greşeli. Vreau să subliniez că la DK 
Production valoarea cea mai mare o 
constitue oamenii. Este foarte impor-
tant pentru mine să investim în oameni. 
De asemenea, selecţia clienţilor este 
foarte importantă. Sunt clienţi care nu 
sunt serioşi - aceştia nu plătesc la 
termenele stabilite şi nu apreciază  
munca noastră. Am avut situaţii de 
genul acesta şi pe viitor voi � mai 
precaut la capitolul plăţi. Cred că nu 
trebuie să supraevaluăm comunicarea 
comercială pe Internet. Contactul uman 
este foarte important. Şansele de a se 
materializa un proiect cresc peste 50% 
după ce ai o întâlnire cu clientul.

 Internetul ajută foarte mult, 
dar, promovarea trebuie să �e extrem 
de direcţionată pe potenţialii clienţi - 
atfel este o risipă de timp.
 Procentul de cereri de ofertă 
venite pe �liera Internet şi care s-au 
materializat în proiecte de standuri, a 
fost de sub 5%.
 O �rmă de producţie de 
standuri este ca un magazin care are 
expuse în vitrină câteva exponate apoi, 
intră şi trebuie să comande ceva 
personalizat. Încercăm să oferim 
variante mai scumpe şi mai ieftine, în 
aşa fel încât clientul să-şi estimeze 
realist bugetul şi posibilităţile

Cum reacţionează clienţii la 
propunerile dvs.?
 
 Ne adaptăm în funcţie de 
reacţia clientului şi am înţeles că atât 
standul cât şi clientul este unicat, 
�ecare în felul său. Proiectele propuse 
vin în urma unor discuţii cu clientul. Am 
pus accent pe comunicarea directă, 
“face to face”. De asemenea, comuni-
carea nonverbală este foarte 
importantă şi nu niciodată nu vei reuşi 
să transmiţi pe Internet acest gen de 
informaţie. Problemele nu au fost la 
prezentări cât la dimensionarea buge-
telor. Încercăm să a�ăm de la începutul 
discuţiei nivelul de buget alocat. Clien-
tul este, în general, om de marketing - 
nu este specialist în domeniul 
construcţiilor de standuri expoziţionale. 

Au crescut exigenţele clienţilor? 
Cum au evoluat în timp?

 Da, pentru că oferta a fost mai 
mare decât cererea şi clienţii au devenit 
mai pretentioşi.

Ce înseamnă azi DK?

 O companie stabilă formată 
din profesionişti - avem experienţă, 
avem un portofolio de clienţi care ne 
recomandă. Toţi clienţii au fost 
mulţumiţi de colaborarea cu noi. 
 Planuri... Este �resc să vrei să 
creşti. Pe ce planuri - trebuie făcută o 
analiză. Avem o echipă de profesionişti, 
la producţie, proiectare, marketing. 
Lărgirea gamei de servicii care poate � 
oferită se poate realiza doar printr-o 
gamă mai variată de structuri modu-
lare, utilaje, materiale, dotări etc. O altă 
direcţie ar � intrarea pe piaţa 
europeană. Avem această bază şi există 
acest potenţial de a ieşi în Europa cu 
acest serviciu - construcţia de standuri 
expoziţionale.

Ce ne puteţi spune despre piaţa 
constructorilor de standuri?

 Este formată dintr-o varietate 
de �rme care oferă şi ceea ce facem noi 
dar şi �rme care oferă “altceva”. 

 În 2008 - 2009 - când a venit 
criza, o parte din “jucătorii” de pe 
aceasta piaţă şi-au încetat activitatea, 
sau au redus-o. În plină criză au apărut 
�rme noi care au venit cu un format 
adaptat la nevoile actuale. Adică cât 
mai puţine cheltuieli pentru un stand - 
rezultatul �ind un preţ foarte mic de 
ofertare. Cei care merg pe principiul 
supercalităţii dar şi superpreţuri, nu au 
rezistat crizei. Nu s-au adaptat. Noi am 
reuşit să ne adaptăm crizei fără să redu-
cem din calitate. Personal, pentru mine 
un cost mai scăzut l-am obţinut prin 
simpli�care nu prin calitate mai 
scăzută.

Cum vedeţi viitorul domeniului 
expoziţional?
 În primul rând cred că ar trebui 
să recuperăm decalajul şi să ajungem la 
nivelul expoziţiilor din ţările dezvol-
tate. În România sunt mulţi oameni 
creativi, cu multă imaginaţie, cu 
idei...cred că ar � bene�că o activitate 
de cercetare în acest domeniu interdis-
ciplinar, cu specialişti din marketing, 
design, comunicare, tehnologii din 
publicitate, materiale, high+tech etc.

Din ce aţi văzut la târgurile 
internaţionale, unde se situează 
România faţă de străinătate?

 România este încă departe de 
standardele din ţările dezvoltate 
economic, începând cu locaţiile în care 
se organizează expoziţiile până la 
clienţii care investesc în imaginea lor 
într-o expoziţie - depinde ce sume 
investesc, ce aşteptări au. Există o 
diferenţă şi din punctul de vedere al 
furnizorilor de servicii, constructori de 
standuri  - ei sunt obişnuiţi să lucreze la 
alte standarde de calitate pe care noi nu 
le-am avut niciodată. Încercăm să 
copiem cumva - pentru că ei reprezintă 
un model - expoziţiile de la Frankfurt, 
Milano etc.. Dorim să preluăm lucrurile 
bune de acolo. Alţii iau doar ceea ce le 
convine, adică latura estetică şi dorinţa 
de a avea o imagine modernă. Prob-
lema este că şi preţul trebuie să �e 
corect, adica să �e la nivelul standarde-
lor la care vrei să �i reprezentat.


