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ALĂTURAȚI-VĂ UNEI EXPERIENȚE SUPREME DE GOLF!
Theodora Golf Club aniversează cu mândrie 5 ani de la înﬁințare și de când jucătorii pasionați s-au bucurat de primele lor
experiențe excepționale de golf. Cea mai spectaculoasă destinație premium a golfului românesc oferă trasee unice concepute
de specialiști care au avut în mintea și în suﬂetul lor doar pasiunea dumneavoastră pentru golf.
De două ori câștigător al distincției BEST GOLF HOTEL decernată de International Hospitality Awards, Theodora Golf Club
Whole in One. Golf & More este locul unde puteți trimite mingea pe unul dintre cele mai lungi terenuri din Europa: un magniﬁc par 6 lung de 735 m. Joacă-ți mingea pe 56 ha cu 6.518 m de teren de golf, cu 18 cupe (4 cursuri par 3, 10 cursuri par 4,
3 cursuri par 5 și 1 curs par 6). O adevărată provocare tehnică pentru jucătorii de golf care caută senzaii tari!
Rezervări și informații: reservations@theodoragolfclub.ro 0258.701.004/0258.701.068
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Numărul de abonamente 5G va depăşi pragul de un miliard în 2022,
iar în 2027 va trece de 4,4 miliarde. Ceea ce înseamnă că la acel
moment aproape trei sferturi din populaţia lumii va avea acces la
servicii 5G. Această creştere a traficului de date în reţelele mobile a
fost determinată de creşterea gradului de utilizare a smartphone-urilor
şi a internetului mobil în bandă largă, precum şi de transformarea
digitală a societăţii şi a industriilor.
Statisticile şi previziunile recente evidenţiază cererea puternică de
conectivitate de date şi servicii digitale, în ciuda pandemiei globale
de Covid-19 şi a incertitudinilor geopolitice. Câteva sute de milioane
de oameni se abonează anual la servicii mobile în bandă largă. Lucru
relevat și de ultima ediție a Ericsson Mobility Report. Care confirmă
şi faptul că tehnologia 5G are un ritm de adopţie mult mai dinamic
decât generaţiile anterioare de tehnologii mobile.
Aproximativ un sfert din populaţia lumii are în prezent acces la reţele
cu acoperire 5G şi aproximativ 70 de milioane de noi abonamente 5G
au fost activate în primul trimestru al acestui an, se menţionează în
studiul amintit. Iar previziunile vorbesc despre faptul că America de
Nord va fi lider mondial în ceea ce priveşte ponderea abonamentelor
de servicii 5G în următorii cinci ani, cu nouă din zece abonamente ce
ar urma să fie activate până în anul 2027.
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LINKEDIN
LinkedIn, platformă aflată pe trend ascendent
www.emarketer.com

doar în cursul anului 2021. Exploatând, grație cercetărilor,
datele privind domeniile de interes pentru persoanele care își
actualizau profilurile, mărci precum Tom Hardy sau Stella
McCartney își promovau cele mai recente lansări de colecții.
Un alt exemplu este Louis Vuitton, marca franceză de lux
anunțând lansarea unei genți – realizată în ediție limitată
– către un public de circa 1,6 milioane de utilizatori. Tot la
categoria exemple de succes se înscrie și lansarea modelului
EQS de către Mercedes-Benz, LinkedIn contribuind prin baza
sa de clienți bine situați financiar. “Totul se potrivește”, spune
Ann Lundberg. ”Mulți specialiști în marketing sunt de acord
că platforma noastră ajunge la profesioniști foarte implicați
în domeniile lor de activitate, cu putere de cumpărare reală și
influență în comunitatea situată la intersecția dintre muncă și
viață personală”.
Cu toate acestea, având în vedere că divizia de vânzări
publicitate LinkedIn Marketing Solutions a crescut cu 100%
în T2 (2021), eMarketer a revizuit estimările veniturilor din
publicitate ale platformei. “Mai puține afaceri personale au
condus la mai multe afaceri online. Un aspect care a favorizat
LinekdIn”, spune Peter Vahle (Analist Senior la eMarketer).
“Mărcile s-au trezit în postura în care clienții își trăiau viața
profesională și personală împreună”, completează Penry
Price. Pentru mărcile de lux, faptul că se află pe o platformă
născută pentru business aduce numeroase beneficii. Și anume,
“instrumentele care au fost construite pentru a vinde produse și
servicii B2B se traduc acum în produse de tip B2C, cu cicluri
de vânzare mult mai lungi. “Acestea sunt tipurile de activități
pe care mărcile le apreciează, deoarce fac parte din ciclul lor
normal de vânzare”, adaugă Penry Price. Cu 130 membri noi
înscriși pe minut, Ann Lundberg se așteaptă la o creștere a
vânzărilor publicitare pe LinkedIn. “Strategia noastră pentru
2022 este consecventă în B2B și B2C. Ajutăm specialiștii să se
conecteze cu clienții într-un context în care aceștia sunt mult
mai receptivi. Practic, îmbunătățim marca și determinăm o
creștere a business-ului”.

Nu este surprinzător să vedem depășirea pragului de un miliard
de dolari, sume obținute din publicitate, de către LinkedIn.
Conform eMarketer, platforma obține în acest moment 15%
din venituri doar din segmentul luxury. Iar aici putem enumera
mărci precum Mercedes-Benz, Cartier sau Louis Vuitton. Iată
de ce platforma, cunoscută în special pentru căutarea locurilor
de muncă, a devenit acum și un vector extrem de interesant
pentru publicitatea din acest segment. Mai cu seamă că s-a
înregistrat și un alt fenomen, acela al creșterii numărului
de accesări, care are la origine mai ales tot mai numeroasele
transmisiuni live.

Creșteri semnificative

Deținută de Microsoft, platforma se bucură din plin de
avantajele “marii remanieri”, mișcare observată în ultimii doi
ani în social media. Totodată, este beneficiara bugetelor de
business marketing, sume care în mod normal erau alocate
canalelor non-digitale (precum transmisiunile live sau reclama
destinată aeroporturilor). Lucru relevat de investițiile tot mai
consistente ale principalelor mărcilor de lux internaționale.
Audi, Cartier, Louis Vuitton sau Mercedes-Benz sunt doar
câteva din mărcile care țintesc acum cei 774 milioane de
utilizatori. “Membrii LinkedIn sunt în general persoane cu
venituri foarte mari”, explică acest fenomen Ann Lundberg,
Senior Director LinkedIn, cea care a fost adusă în urmă cu
doi ani tocmai cu scopul de a construi o echipă focusată pe
segmental aspirațional.
Astăzi, segmentul produselor de lux a devenit liderul
investițiilor în platformă. Printre domeniile cu cea mai mare
creștere, putem enumera auto, modă, finanțe sau călătorii,
acestea fiind și cele mai active din punct de vedere al imaginii.
“Segmentul de lux devine o categorie care crește mai mult
decât ne așteptam”, menționează Penry Price (Vicepreședinte
Soluții Marketing). O tendință care pare susținută inclusiv de
scenariile tulburi în privința revenirii la birouri a angajaților.
Dacă ne raportăm la cifre, prognozele oferite de eMarketer
prezintă o creștere a veniturilor de circa 2,6 miliarde dolari
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MERCEDES-EQ
Fascinația condusului electric cu EQA, EQB și EQC
www.tiriacauto.ro

Numărul de consumatori care doresc să cumpere un vehicul
electric (VE) a atins un punct de cotitură la nivel mondial,
potrivit celui mai recent raport EY Mobility Consumer Index,
care arată că 52% dintre respondenții care doresc să cumpere
o mașină vor să cumpere una electrică. Este pentru prima dată
când acest număr a depășit 50%, ceea ce reprezintă o creștere de
22 de puncte procentuale în doar doi ani. Un fenomen la care
Mercedes-Benz a contribuit din plin. Compania se pregătește
să devina Electric Only în următorii ani și, ca prim pas, până
în 2025, va oferi o alternativă ”verde” fiecărui segment din
gama sa. Și țara noastră este în trend. Mașinile ”verzi” sunt
preferate de 46% dintre români. Iar dacă în statistică, acum,
sunt incluse și modelele plug-in hybrid, saltul înregistrat în
primul trimestru la vânzările de electrice, de peste 400%, arată
clar că pe piața noastră noua tehnologie de propulsie nu mai
intră la capitolul excepții. Iar dacă privim, punctual, doar gama
Mercedes-Benz, țintele sunt ambițioase. Dacă actualmente
două din zece autoturisme sunt electrificate, fiind fie complet
electrice, fie plug-in hybrid, ponderea va crește până la 50%
peste trei ani.
Un deziderat care este sprijinit de continua dezvoltare a
infrastructurii. Ca și, pe de altă parte, de faptul că MercedesBenz a decis să pună umărul la acest demers, implicânduse și în încărcarea acasă a modelelor electrice comercializate
de companie. Astfel, prin parteneriatul cu Engie, fiecare
autoturism achiziționat vine însoțit de o stație de încărcare
gratuită. Acestea sunt premisele de la care a pornit Țiriac
Auto atunci când și-a asumat rolul de a le oferi clienților
posibilitatea de a cunoaște portofoliul de modele MercedesEQ. În 2021 a lansat invitația ”Redescoperă orașul în stilul
tău. O experiență electrică în stilul Mercedes-EQ”. Iar acum,
în 2022, a făcut o altă invitație, aceea de a deprinde ”ABCul mobilitații electrice”. Pentru că Mercedes-EQ este despre

condusul electric și are câte un model de mașină pentru fiecare.
Pentru fashionisti, pentru familii mai mari sau iubitori de
adrenalină. Deci nu trebuie sa cauți mai departe.
Iar Mercedes-EQ Roadshow este locul perfect daca sunteți
interesat să descoperiți beneficiile mobilitații electrice. O
gamă care include tot ce ți-ai dorit vreodată. Totul de la A la
C – EQA, EQB, EQC. 6 orase: București, Constanța, Bacău,
Oradea, Pitești și Brașov. Fiecare dintre ele cu un eveniment
dedicat menit să atragă, deopotrivă, clienți actuali sau
potențiali. Nimic surprinzător dacă luăm în calcul că MercedesEQ Roadshow este o experiență urbană complexă, cu amprentă
minimă. Iar traseul bifează mai multe hotspot-uri care
evidențiază unul dintre atributele Mercedes-EQ. Design Spot,
care le va permite să cunoască un designer local sustenabil,
dar și posibilitatea de a crea, sub îndrumarea acestuia, un
articol personalizat. Sau, de ce nu, pe baza expertizei acestuia,
să cunoască reperele care pot transforma în realitate visul de
a deține propriul atelier sustenabil. Apoi Innovation Spot,
acolo unde participanții sunt familiarizați cu modul de
încărcare, și Tech Spot, care pune în prim-plan zone în care
amprenta tehnologică este reprezentativă, dar și aplicațiile
integrate ale modelelor Mercedes-EQ. Sau Sustainability Spot,
care le-a oferit prilejul de a schimba impresii în timpul unui
prânz informal într-o oază de verdeață. Puneți la socoteală și
impresiile ambasadorilor Andi Moisescu, Andreea Esca, Cătălin
Ștefănescu și Andreea Bădală, care dezvăluie modul în care s-a
schimbat viața lor de cand au început să conducă o mașină
electrică Mercedes-EQ, și aveți reperele unei experiențe unice.

Mai multe detalii:
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RANGE ROVER
Cel mai dezirabil model creat vreodată
www.tiriacauto.ro

Apariția unei noi generații Range Rover transcede definiția
unei simple lansări. Este un eveniment de amploare pentru
oamenii care au în suflet aventura, dar își doresc să o trăiască
într-un rafinament desăvârșit, pentru marcă, dar și pentru
industria auto.
Nu face excepție nici generația a cincea, care a fost lansată
oficial pe piața din România pe 2 martie 2022, la Tiriac
Collection, prima colecție auto personală din România, care
cuprinde peste 170 de modele impresionante de vehicule si
motociclete. Alegerea nu a fost întâmplătoare, ci mai degrabă
un semnal al destinului viitor al acestui model, a cărui tradiție,
dar și atribute, îi conferă dreptul de a viza, peste ani, la un loc
într-o astfel de companie specială.
Lansat in 1970, Range Rover a fost primul SUV luxury creat,
transformând lumea automobilelor rafinate. Acesta a fost
primul automobil expus la Luvru ca “lucrare exemplară de
design industrial”, primul SUV integral din aluminium, primul
SUV cu suspensie pneumatică controlată electronic, primul
câștigător al concursului Paris-Dakar (de două ori câștigător, în
1979 și 1981) și primul SUV cu până la 900mm adâncime a
vadului. Iar acum, iată, avem parte de a cincea generație.
„Land Rover lansează, după zece ani, a cincea generație a
modelului Range Rover, model fără de care nu se poate scrie
nicio pagină de istorie a SUV-urilor premium. În 1970, anul
când a fost prezentată publicului seria modelelor considerate
flagship pentru brandul Land Rover, putem spune că atunci
a început expansiunea pieței dedicată autoturismelor de teren
din gama luxury. Succesul a fost fulminant și a pus bazele și
în România unui fundament bazat pe încrederea față de model
și marcă, devenind cel mai mare succes al Importatorului
Premium Auto. În ceea ce privește lansarea Noului Range
Rover, avem deja peste 100 de modele pentru care s-a plătit
avans și pentru care există contracte în urma lansării mondiale

din luna octombrie 2021. Succesul pe care îl cunoaște deja
noul model în România este cu atât mai important cu cât
contractarea s-a făcut fără a avea modelele de prezentare și
fără posibilitatea de a putea fi testate. Ne dorim să atingem
200 de unități comandate anul acesta”, a menționat dl. Mihai
Ivănescu, Director General Premium Auto, Importator Oficial
Jaguar Land Rover în România.
„Noul Range Rover este un autoturism cu un caracter
inegalabil, de la sobrietatea impecabilă a exteriorului, la
sanctuarul desăvârșit oferit de habitaclu. Inspirat de un
intelectualism creativ și de dorința de perfecțiune, nu urmează
moda sau tendințele, ci este pur și simplu cel mai dezirabil
Range Rover creat vreodată, fiind rezultatul unei filosofii
a designului modernist combinată cu peste 50 de ani de
evoluție.” a declarat Prof. Gerry McGovern OBE, Chief
Creative Officer, Jaguar Land Rover.
Noul Range Rover îmbină modernitatea uluitoare și grația
estetică cu tehnologii sofisticate și conectivitate neîntreruptă.
Modelul păstrează combinația convingătoare de performanță
și rafinament fără egal, cu o gamă completă de motorizări
moderne cu șase și opt cilindri. Poartă numele de cod L460.
A fost dezvoltat într-o perioadă de peste cinci ani, complet
în Marea Britanie! S-au făcut uz de șapte milioane de ore de
muncă, peste un milion de km de teste în lumea reală și peste
125 de brevete. Inginerii Land Rover au folosit tehnologia de
simulare derivată din motorsport pentru a pune vehiculul în
ritmurile sale în lumea virtuală într-un mod mai cuprinzător
și mai intens ca niciodată, completând peste 140.000 de ore
de analiză computațională înainte de testarea fizică. O flotă de
prototipuri s-a angajat apoi într-un program global de testare
și dezvoltare, luând în aplicare temperaturi extreme variind de
la căldura de 45 de grade a deșertului până la frigul de -30 de
grade al Arcticii.
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La baza noii generaţii Range Rover stă platforma nouă Flexible
Modular Longitudinal Architecture (MLA-Flex), care deschide
şi adoptă noi tehnologii şi posibilităţi. Modelul va exista în
format cu ampatament scurt şi ampatament lung. Primul
poate include patru locuri individuale sau cinci (cu o banchetă
posterioară), iar al doilea poate include pentru prima dată şi
şapte locuri. Oferta cuprinde două motorizări plug-in hybrid
cu 440 şi 510 CP, două versiuni pe benzină cu 400 şi 530 CP
(prima fiind MHEV), dar şi trei diesel MHEV cu 250, 300 şi
350 CP.
Noul SUV de lux este disponibil în echipările SE, HSE și
Autobiography. O primă ediție First Edition va fi disponibilă
pe tot parcursul primului an de producție, pe baza
Autobiography și cu o specificație unică.
Desigur, o prezentare in extenso vom avea atunci când îl vom
pune la încercare pentru The Gentleman Driver. Până atunci,
o ultimă precizare. Noul model Range Rover este disponibil în
România începând cu luna aprilie 2022, iar preţul de pornire,
pentru varianta SWB 3.0 l diesel 250CP SE, este de 126.592
Euro (cu TVA).
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TORTUE HAMBURG
Ospitalitatea Hanseatică
foto: Tortue Hamburg

Hamburg este unul dintre cele mai vechi orașe ale Germaniei
și un punct de referință în legăturile la Marea Baltică. Situat
la întretăierea unora dintre cele mai importante drumuri
comerciale, orașul a devenit în de-a lungul timpului locul
potrivit pentru inaugurarea unor hoteluri spectaculoase,
ospitalitatea tipic germană reușind să satisfacă și cele mai
sofisticate gusturi.

facebook.com/tortue.hamburg
instagram.com/tortue_hamburg
www.tortue.de
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Camerele

Hotelul vă invită să alegeți una dintre cele 128 de camere,
apartamente sau apartamente long stay – împărțite în șapte
categorii. Simțurile sunt potențate de sentimentul de liniște și
relaxare. Ori, dimpotrivă, davă dorești, sunt conectate aproape
instantaneu la tumultul orașului. Căci ideea din spatele lui
Tortue este aceea de a-ți permite să îți pui pe deplin amprenta.
Camerele dispun de o zonă generoasă pentru baie, spațiul
oferind senzații de relaxare cu produse cosmetic atent selectate.
Minibarul bine aprovizionat – inclusiv ceai și cafea – oferă
sentimentul sublim de răsfăț. Fiecare oaspete este atent îngrijit,
peste tot predominând senzația de spațiu, obținută cu ajutorul
tavanelor înalte, a balcoanelor cu vedere spre oraș și a paturilor
king size. O transpunere de-a lungul timpului, o întoarcere la
prosperitate și cultura centrată pe nevoile individului.

Hotelul

Cum trecutul marchează acest oraș – însuși Napoleon a locuit
în zonă – Tortue, unul dintre cele mai noi hoteluri ale orașului,
este genul de reședință care aduce aminte de emblematicele
clădiri ale Parisului. Este un loc definit de clasic-modern,
casă a impresiilor de durată, dincolo de limitele imaginației
fiecăruia dintre dumneavoastră. Situat în apropierea lacului
Binnenalster, în zona istorică a Hamburgului, Tortue, pune la
dispoziția oaspeților 128 de camere și apartamente. O oază de
liniște, un sanctuar în care te poți încărca din plin cu energie și
emoții, departe de tumultul orașului.
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Baruri

Periplul în universul Tortue continuă cu experiențele oferite de
barurile hotelului. Sunt locuri unde vă puteți răsfăța simțurile
cu ajutorul unora dintre cele mai renumite băuturi locale
sau internaționale. Fiecare dintre cele patru baruri aflate la
dispoziția oaspeților – Blue, Noir, Privé și Petite Tortue – oferă
o experiență specifică. Bar Noir te ajută să uiți de tumultul
unei zile pline de business. O artă a recunoașterii că timpul este
un continuum aflat într-o permanentă schimbare. Limitat ca
spațiu, Blue Bar este locul unde poți fuma un trabuc de calitate
în timp ce savurezi un cocktail, vin sau șampanie. La cerere,
barmanul poate crea pentru dumneavoastră arome și gusturi
surprinzătoare.

Sub îndrumarea lui Stephen Williams, Bar Privé poate
găzdui până la 120 persoane. Este o locație care se pretează
la evenimente, dar care poate fi transformată și în ring de
dans. Încheiem prezentarea cu Petite Tortue, un bar de zi care
amintește de rafinamentul francez. Tartinele și croissantele
tipice acestei culturi sunt completate de macaroons și
madeleine, alături de delicatese de sezon. Prânzul poate fi servit
și el aici, la dispoziție regăsindu-se meniuri pregătite pentru a
încânta și cele mai sofisticate gusturi.
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SNEAKERS
Schimbări în codul vestimentar masculin
Inspirație/www.therake.com

Costumul este expresia masculinității, o piesă vestimentară
nelipsită din garderobă de la începutul secolului al XIX-lea. Cu
mici modificări – în funcție de epoca traversată – costumul a
rămas aproape neschimbat timp de aproape două secole. Este
acea piesă vestimentară care pune în valoarea corpul bărbatului,
mai ales atunci când el este construit corect. Însă, diferențierea
se realizează în funcție de accesoriile pe care le poartă fiecare
dintre dumneavoastră. Un exemplu în acest sens a fost dandy-ul
Beau Brummell – un personaj considerat a fi primul gentleman
în accepțiunea modernă – el fiind în mare măsură responsabil
pentru adoptarea cravatei așa cum o cunoaștem astăzi.

Dacă ajungem în epoca noastră, ne aflăm în acest moment
în mijlocul unei schimbări de paradigmă vestimentară, una
în care pantofii sport se străduiesc să înlocuiască stilul clasic
al pantofilor – precum modelele Oxford, Derby sau Monk –
ca suport pentru întregul ansamblu al ținutei. Evident, foarte
mulți vor considera această transformare un sacrilegiu – mai
ales bărbații care au crescut cunoscând eleganța anilor 1980
sau 1990 – însă, generația tânără este mult mai deschisă în
adoptarea acestui stil relaxat.
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Ei bine, prin acest editorial vom încerca să aflăm care variantă
este potrivită pentru epoca pe care o trăim, o perioadă marcată
de transformări profunde atât din punct de vedere vestimentar,
cât și social sau economic. Și asta dacă ținem cont că ultimii
doi ani au fost marcați de grave probleme sanitare, lipsa
activității de birou spunându-și cuvântul inclusiv în ceea ce
privește modul cum ne îmbrăcăm sau accesorizăm, comoditatea
unor ținute mult mai relaxate aducând în garderoba noastră
schimbări profunde în privința pantofilor.
Astfel, sneakersii au devenit o componentă importantă a vieții
noastre, încât să restrângem purtarea lor doar la ținută casual ar
fi ceva de neconceput. Desigur, există ocazii și profesii pentru
care doar o pereche de pantofi Oxford ar fi suficienți, dar nu
putem nega totuși transformările care au loc în acest moment.
Putem chiar menționa o revoluție în privința vestimentației și
accesoriilor masculine, îmbrăcămintea casual câșting din ce în
ce mai mult încrederea bărbaților. Ca atare, pantofii sport au
început să intre discret în viața garderobei masculine, fiind o
alternativă autentică a stilul vestimentar personal. Și, indiferent
dacă suntem de acord sau nu, trebuie să recunoaștem că este
binevenit câteodată să rupem codurile vestimentare uzitate
timp de zeci de ani.
Astăzi, o mulțime de domni – indiferent de vârstă sau profesie
– au început să adopte ținute care implică accesorizarea
cu pantofii sport, stilul relaxat fiind adoptat inclusiv în

cadrul unor evenimente mai mult sau mai puțin formale.
Iar rezultatul este unul impresionant spunem noi, dacă luăm
în calcul participarea la ultimele evenimente mondene. Un
pantof sport care poate fi accesorizat la un costum realizat
pe comandă – Bespoke sau Made-To-Measure – contrastul
oferind purtătorului un anumit tip de eleganță relaxată. Iar
aici ține de fiecare dintre dumneavoastră, în funcție de gust
sau posibilitățile de achiziție a unui produs “de marcă”. O altă
tendință observată în ultimul timp, o reprezintă accesorizarea
unei perechi de Sneakers la costume în tonuri pastelate.
Cum piesele vestimentare masculine evoluează către ținutele
colorate, atunci pantofii sport (chiar) pot deveni un accesoriu
indispensabil.
Indiferent de sursa îmbrăcăminții, un costum roz-pastel
(cum este cel prezentat aici) poate fi întotdeauna o declarație
de stil, accesorizarea cu o pereche de Sneakers albi putând
contra-balansa cu cămășa albă din ansamblul ținutei. Și,
trebuie să recunoașteți, nu arată rău deloc combinația. Un alt
exemplu oferit este purtarea unui Sneakers cu o jachetă de
tip Harrington, aici putând menționa un exemplu de pantofi
sport simpli și foarte eleganți, în culoare albă. Coordonarea
unui pantof alb cu tonul închis al jachetei și pantalonului oferă
ținutei o eleganță subtilă. De asemenea, pantoful sport poate fi
accesorizat cu ținute mai largi – inspirate din costumele clasice
– aici existând o varietate mai mare de personalizare a ținutei.
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BRUNELLO CUCINELLI
Frumusețea stilului depinde întotdeauna de simplitate
www.brunellocucinelli.com

Am început prezentarea colecției de vară Brunello Cucinelli cu
un citat din Platon – Republica, Cartea III – pentru a ilustra
unul din fundamentele după care se ghidează filozofia acestei
mărci. În drumul către Renaștere, către plăcerea reîntâlnirii
și dorința de a împărtăși din micile lucruri cotidiene, omul
redescoperă gustul pentru eleganță și a se îmbrăca “bine”. Este
o stare de spirit care te conduce către redescoperirea stării de
bine și a emoțiilor care decurg dintr-un stil calibrat, casual
și contemporan. După perioada tulbure a ultimilor doi ani,
bărbatul modern descoperă dorința de eleganță și atribuie un
rol deosebit simplității. Este modalitatea de a transmite un
mesaj autentic, pozitiv și spontan, în încercarea de a se apropia
de expresia naturală a masculinității.
Stilul personal este căutat prin echilibru, esențialitate și
sobrietate. Iar plăcerea personală de a te îmbrăca bine începe
cu costumul, simbol prin excelență al eleganței masculine,
el fiind acum reinterpretat într-o cheie casual și foarte fresh.
Farmecul costumului devine mult mai bogat și mai versatil, și
asta datorită combinațiilor cu jachetele split, care transformă
atracția formală în eleganța versatilă de zi cu zi. Cu un echilibru
centrat pe jachetă, stilul este completat grație liniilor ușor
atenuate ale pantalonilor, care reînnoiesc continuu canoanele
eleganței masculine într-un mod echilibrat și contemporan.

Culoare

Paleta de culori se extinde pe o gamă largă de nuanțe deschise
și neutre, în special bej, variind de la tonalități medii-deschise
și până la ”nisip” foarte deschis, alb-murdar și panama. Sunt
”valori” cromatice prezente alături de nuanțele reînnoite de
gri. O colecție în care albastrul este exprimat în nuanțe mai
nobile și mai sportive, tușele de culoare fiind concentrate
pe tonalitățile pastelate cu delicate efecte soft: galben, roz și
albastru deschis, care au darul să te scoată dintr-un fundal gri
pentru a difuza note armonioase și foarte rafinate.

Țesături

Gama de țesături se concentrează pe calitățile lejerității și
valorii, exprimate prin fibrele naturale, de la bumbacul clasic
– prezent în lenjeria de vară – și până la materiale prețioase
din lână virgină. Modelele devin discrete, ele fiind calibrate
perfect în numele unui gust șic autentic, compensate în aspect
de notele de culoare care au un caracter rafinat, dinamic,
care pun în valoare materialele, manopera și atracția vizuală.
Colecția implică numeroase piese tricotate, oferind un punct
de echilibru casual pentru acest sezon. După greutățile
ultimilor doi ani, este momentul pentru a insufla un sentiment
de confort și esențialitate modernă, totul îmbogățit cu detalii
contrastante rafinate. Selecția largă de fire – ușoare și rezistente
– este prelucrată printr-o varietate de cusături care vin să
îmbogățească suprafețele, precum și prin procese speciale care
pun în valoare combinațiile armonioase de nuanțe.
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Accesorii

O colecție care nu putea să nu fie însoțită de o paleta largă de
accesorii, Casa Brunello Cucinelli fiind bine-cunoscută pentru
acest detaliu. Esențialitatea și valoarea traversează întreaga
gamă de accesorii pentru a completa căutarea eleganței. Toate
materialele prețioase sunt acum îmbunătățite cu măiestria
artizanatului pentru a le spori calitatea și estetica. Propunerea
importantă pentru acest sezon o reprezintă încălțămintea,
o linie care completează sufletul distinctiv al colecției de
primăvară/vară, atât în ceea ce privește modelele clasice de
inspirație britanică, cât și piesele sportive – îmbogățite cu

materiale și manufactură extrem de prețioase. De o importanță
deosebită se bucură categoriile intermediare, cele care constituie
un element rafinat și contemporan în conjuncția dintre tradiția
specifică trecutului și dinamica actuală a lumii. Per total,
este o colecție cu care Brunello Cucinelli ne-a obișnuit de-a
lungul timpului, eticheta de modă menținând linia elegantă și
materialele prețioase care o însoțesc. O propunere bine-venită
după anii tulburi, eleganța masculină căpătând acum noi și noi
valențe!
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PETRU & CLAYMOOR
Farmecul discret al luxului
foto Petru & Claymoor

Într-o clădire neo-românească, retrasă de la stradă, am
regăsit o încăpere cu aer londonez. Este sediul Petru &
Claymoor, companie specializată în construcția pantofilor
Bespoke. Poziționată discret, în imediata apropiere a sediului
Guvernului, locația este demnă de pelicula Kingsman. Sper
că vă aduceți aminte de eleganța tipic britanică: costumele
impecabile și pantofii perfecți care definesc ținuta personajelor
principale.

facebook.com/petruclaymoor
instagram.com/petruclaymoor
www.petru-claymoor.com
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Poziționată discret, în imediata apropiere a sediului
Guvernului, locația este demnă de pelicula Kingsman. Sper
că vă aduceți aminte de eleganța tipic britanică: costumele
impecabile și pantofii perfecți care definesc ținuta personajelor
principale. Este exact senzația pe care am avut-o atunci când
am intrat pentru prima dată aici: un spațiu nu foarte mare,
dar extrem de elegant. Nici nu avea cum să fie altfel, de vreme
ce cei doi fondatori – Petru și Mircea – par veniți dintr-un cu
totul alt peisaj: unul civilizat, cu gust pentru produse care se
transformă în obiecte cult. Sunt pantofi și accesorii realizate la
comandă, respectând gusturile și personalitatea fiecărui client.
Și, fiindcă vorbim de client, trebuie să menționăm că ei își
încep extraordinara călătorie atunci când pășesc în spațiul sacru
al Calității și Unicității.
O călătorie marcată în primul rând de discreție, o regulă care se
aplică fiecărui client în parte. De asemenea, publicitatea clasică
nu își are locul în acest domeniu extrem de complex: nu există
reclamă agresivă și nici marketing de masă. “Cei care vor piese
deosebite, unicat, știu unde ne găsesc. Majoritatea ne trec pragul

prin recomandare, iar noi preferăm o astfel de abordare în locul
uneia agresive”, ne spune Mircea Cioponea (Co-Fondator al
Petru & Claymoor). Binențeles, inclusiv noi am avut nevoie de
o programare pentru această discuție, motivul principal fiind
acela de a nu interfera cu clienții care au comenzi în lucru.
Firesc până la urmă, chiar dacă – prin natura jurnalistică – am
fi vrut să-i cunoaștem și să aflăm părerea lor despre produsele
comandate. O mențiune pe care i-am facut-o și lui Mircea,
acesta zâmbindu-ne și menționând că nu este posibil. Evident,
cunoscând acest aspect ne-am concentrat asupra noutăților
realizate de manufactură.
O primă noutate pe care o aflăm este “colecția de genți de damă”,
după cum ne menționează Mircea. “Sunt genți exclusive, colecția
culminând cu modelul Yoko – o mică bijuterie cusută manual și
cu detalii excepționale”. “Produsele excepționale nu respectă regula
numerelor mici, astfel încât fiecare piesă spune povestea ei”, ne
menționează Petru Coca (Co-Fondator al Petru & Claymoor).
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De asemenea, anul 2022 este marcat și de apariția în
portofoliul de modele a două perechi de Loafer, un pantof
specific sezonului de vară. Sunt modele cu povești interesante.
“Prima pereche a fost inspirată de un client japonez și este
produsă din piele patinată și piele exotică. Ansamblul pune
în evidență caracterul distinct al pielii și lucrăturii”, ne spune
Petru. În schimb, “cea de-a doua pereche este un model original,
o reinterpretare a unui Travel Loafer. Însă, tocmai această
interpretare transformă Loafer-ul într-o piesă extraordinară”.
Sunt genul de pantofi care nu trebuie să lipsească din garderoba
unui bărbat care iubește stilul și eleganța.

Indiferent de vârstă spunem noi, ținând cont că la origine este
tipul de pantof adresat persoanelor tinere. Purtat de persoanele
din noile generații, Loafer-ul a devenit – odată cu trecerea
timpului – un model clasic, care poate fi adaptat în funcție
de necesitate sau moment de fiecare dintre dumneavoastră. Și,
fiindcă vorbim de acest model de pantof, trebuie să vă spunem
că la bază se află Pennyloafer-ul britanic, model deprins parcă
de pe holurile faimoaselor universități din apropierea Londrei
sau Ivy League. Realizat inițial din piele neagră, Loaferul a devenit o emblemă universitară. Însă, astăzi, acest tip
de pantof este preferat în Europa Continentală – ca pantof
aproape universal – modelul putând fi purtat atât la o ținută
de weekend, cât și ca accesoriu la un un costum cu croi tipic
italian.
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O incursiune în istoria Loafer-ului care avea să ne transpună,
în cele din urmă, la modelele propuse de Petru & Claymoor
pentru acest sezon. Astfel, pantoful de tip Loafer este unul
care se pretează la ținute formale sau, dacă este manufacturat
din Kudu Suede, la ținute relaxate. O piesă de rezistență este
Tassel Loafer-ul din piele patinată, pantoful putând să se
muleze perfect pe orice tip de garderobă. Evident, pentru cei
care doresc să aleagă modele speciale, propunerea Petru &
Claymoor se îndreaptă către pielea de Hipopotam sau Crocodil,
rezultatul fiind o adevărată operă de artă. De asemenea, clienții
care doresc să fie la modă, trebuie să știe că modelul Traveller
– produs din Suede în ediție limitată Nociolla și spate de
Crocodil – este manufacturat cu ajutorul tălpii Superflex și
interior realizat integral din piele Capri. Pentru cei interesați,
acest tip de pantof este disponibil la comandă începând cu luna
mai, clienții putând opta pentru accesorizare cu o curea din
Suede și inel din Crocodil. În finalul articolului, nu ne rămâne
decât să vă invităm la o programare în Emanoil Porumbaru
nr. 64, locul unde puteți comanda pantoful care se potrivește
personalității dumneavoastră!
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VACHERON CONSTANTIN
Ediție dedicată marilor descoperiri geografice!
www.vacheron-constantin.com

Secolul XV este punctul de plecare al călătoriilor pe ocean,
momentul de glorie al Regatului Portugaliei. Este epoca când
marii exploratori înfruntă mările și oceanele lumii pentru a
descoperi noi și îndepărtate orizonturi. Este momentul de glorie
al unor personalități întreprinzătoare, precum Bartolomeu Dias,
Vasco da Gama sau Pedro Álvares Cabral. Astăzi, la aproape
cinci sute de ani distanță, #VacheronConstantin sărbătorește
spiritul de aventură printr-o serie de trei ediții limitate –
denumită “Métiers d’Art Tribute to Great Explorers” – realizate
din email Grand Feu, fiecare cadran purtând porțiuni selectate
ale unei hărți din “Atlasul Miller” (realizat în anul 1519).
Aceste trei capodopere ale miniaturizării și expertizei orologere
elvețiene sunt puse în mișcare de mecanismul Manufacture
1120 AT.
Aceste noi modele – prezentate la ediția Watches & Wonders
2021 – fac parte din tema intitulată “Classic with a twist” și
evidențiează energia creativă a Manufacturii. O temă izvorâtă
din spiritul călătoriei, explorării și descoperirii artei, direcții
care sunt parte integrantă din istoria Vacheron Constantin.
O istorie adânc înrădăcinată în originile Manufacturii, într-o
epocă când François Constantin nu ezita să călătorească în lume
pentru a deschide noi piețe și pentru a ridica stindardul Casei
oriunde era posibil. Exact ca și în cazul marilor exploratori din
secolul al XV-lea.
O deschidere către lume care pătrunde încet în filozofia
Manufacturii, de-a lungul devenind o sărbătoare simbolică a
spiritului aventurii prin noi și noi călătorii – cu această ocazie,
o întoarcere în timp – în memoria marilor personalități ai
secolului XV. Cu acest al treilea opus din colecția “Métiers
d’Art Tribute to Great Explorers”, care completează două
serii prezentate în 2004 și 2008, Vacheron Constantin se
aventurează într-unul dintre cele mai specatculoase capitole ale
istoriei.
După lansarea edițiilor dedicate lui Magellan, Zheng Hé,
Cristofor Columb și Marco Polo – care s-au dovedit a fi un

mare succes printre colecționari – acum este rândul unor
Bartolomeu Dias, Vasco da Gama și Pedro Álvares Cabral
să fie onorați prin realziarea unor compoziții minunate –
realizate de artizanii Manufacturii elvețiene. Piese care sunt
o mărturie a creativității impresionante a emailatorilor casei
– ”bijuterii” realizate cu ajutorul tehnicii Grand Feu – care
deschide noi orizonturi colecției Métiers d’Art. O abilitate
rară care se deschide cu o invitație la călătorie în timp și
imaginație. Inspirate de o hartă publicată în “Atlasul Miller”
din anul 1519 – din care se păstrează astăzi o reproducere în
Museu de Marinha (Lisabona) – fiecare cadran arată o parte a
lumii, respective rutele maritime urmate de cei trei exploratori.
Pentru a reproduce culorile fin nuanțate și delicatețea extremă
a motivelor, Manufactura a optat pentru arta emailării.
Rezultatul? Trei cadrane din email Grand Feu, capodopere de
răbdare și precizie care necesită o lună de muncă intensă și
unsprezece treceri prin cuptor (la o temperatură situată între
800 și 900° C). Etape în care dozarea focului se dovedește a fi
crucială, deoarece câteva secunde în plus pot pune în pericol
câteva săptămâni de muncă. Cum arta emailării este o abilitate
rară, un amestec subtil de experiență și sensibilitate, fiecare
mișcare a artizanilor este importantă.
Compus din oxizi de cristal și metal, emailul se prezintă sub
forma unor mici blocuri de culoare pe care emailatorul le
transformă întâi într-o pulbere extrem de fină. Aceasta este
ulterior prelucrată pentru a crea o substanță similară vopselei
– aplicată în straturi succesive – permițând artizanului să
reprezinte motive fine și în nuanțe incrdibile. Pasul următor
îl reprezintă culoarea de fundal a cadranului, ulterior fiind
realizate contururile continentelor, puse în evidență cu ajutorul
unei pulberi aurii. Urmează elementele decorative – corăbiile,
fauna, flora și roza vântului – produse cu ajutorul tehnicii
picturii în miniatură, fiecare culoare necesitând o nouă etapă
de ardere, deoarece smalțul este un mineral care trebuie topit și
delat pentru a-și etala faimoasa strălucire.
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Vasco da Gama

Lunga călătorie care l-a dus pe explorator din Portugalia în
Indii a fost una dintre cele mai importante din secolul al XVlea. Vasco da Gama a părăsit țara natală în 1497, el fiind primul
european care a navigat în Oceanele Atlantic și Indian. După ce
au înconjurat Capul Bunei Speranțe, cele patru nave ale flotei
au navigat de-a lungul coastei Africii până în Kenya, înainte
de a începe traversarea către Indii, ajungând aici în 1498.
Traseul maritim este urmărit fin în emailul roșu al cadranului,
al cărui detaliu este atent reprodus din harta apărută în “Atlasul
Miller”. Privirea va fi atrasă de flota lui Vasco da Gama – în
centrul cadranului – navele plutind pe o mare furtunoasă.

Pedro Álvares Cabral

Mecanismul

Arta emailării este completată de un mecanism pe măsură:
Calibrul 1120 AT, realizat in-house de maeștrii orologeri. Un
mecanism care se remarcă în primul rând prin mărimea de doar
5,4 mm, permițând carcasei din aur roz – cu diametrul de 41
mm – să-și mențină grosimea de 11,68 mm, garantând astfel un
aspect elegant pe încheietura mâinii. Totodată acesta se distinge
prin construcția singular și modul de afișare al timpului, care
îi permite utilizatorului să călătorească vizual de-a lungul
cadranului – pe măsură ce trec orele. Ascunsă sub partea
superioară a cadranului, roata orelor este dotată cu trei brațe
care poartă numeralele, acestea fiind acționate la rândul lor de
o camă inspirată de crucea malteză, emblema Manufacturii.
Acest modul ingenios permite orelor să curgă pe cadran de sus
în jos, traversând cercul fix al minutelor poziționat pe un arc
de 120°. Totodată, în partea din spate a ceasului – cu ajutorul
unui geam de safir – se poate observa mișcarea oscilantă din
aur roz de 22 carate, ornată cu simbolul rozei vântului.

Ajungem la aristocratul protughez Pedro Álvares Cabral, celui
căruia i se datorează descoperirea Braziliei (1500). Exploratorul
a fost însărcinat de Regele Manuel I să călătorească în Indii,
dar el a ales un traseu total diferit de Vasco da Gama. În loc
să navgheze în largul coastelor Africii, flota condusă de Pedro
Álvares Cabral s-a îndreptat spre vest, descoperind o lume cu
totul nouă: Brazilia. Traseul este descries de o linie din email
roșu – care iese în evidență pe un fundal bej – punctată de
reprezentări ale elementelor întâlnite pe harta din “Atlasul
Miller”. În centrul cadranului regăsim, într-un mod extrem de
realist, vasele din flota exploratorului, care despică marea cu
velele umflate de vânt. Acuratețea meșteșugului este exprimată
în penele sclipitoare ale păsărilor, precum și în reprezentarea
figurilor umane de pe continentul sud-american.

Bartolomeu Dias

Dacă echipajele sale nu l-ar fi convins să renunțe continuarea
călătoriei dincolo de vârful sudic al Africii, poate Bartolomeu
Dias ar fi fost primul European ajuns în Indii. Chiar și așa,
ilustrul explorator a realizat un pas istoric, el descoperind Capul
Bunei Speranțe în 1488, deschizând calea pentru viitoarele
expediții. Ulterior, exploratorul a făcut parte din expediția
condusă de Vasco da Gama, cel care avea să ajungă în Indii
între 1497 și 1498. Traseul parcurs de Bartolomeu Dias este
reprezentat de o linie roșie pe cadran, cu numeroase și rafinate
indicii. Cu ajutorul unei lupe, puteți observa siluetele unor
membri ai echipajului – la bordul celor două nave – și paleta de
culori folosite de emailator în reproducerea peisajelor, faunei și
florei, așa cum sunt ele reprezentate pe harta “Atlasului Miller”.
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ULYSSE NARDIN
Versiune ultra-design a complicației Moonstruck
www.ulysse-nardin.com

Cu acest Manufacture Worldtimer, Ulysse Nardin oferă
pasionaților o nouă odiseea stelară, cu mecanisme orologere
reinventate care reproduc cât mai fidel traiectoria vizibilă a
soarelui și ciclurilor lunare. Astăzi, acest noul model, descins
din trilogia ceasurilor astronomice creată în urmă aproximativ
patruzeci de ani de maestrul orologer Ludwig Oechslin,
își propune să pună în mișcare elementele primordiale ale
mecanismelor cerești vizibile. Astfel, oricine poate dobândi o
înțelegere poetică a universului care ne învăluie, grație acestui
afișaj contemporan și intuitiv. Blast Moonstruck reproduce
rotația Lunii și mișcarea aparentă a Soarelui, așa cum le
observăm de pe Pământ, precum și o diagramă a mareelor.
Conceput pentru a face acest “dans” între Soare și Lună –
inteligibil și foarte poetic – afișajul geometric al modelului
Blast Moonstruck este ușor de înțeles, chiar și pentru o
persoană nefamiliarizată cu astronomia.

Explicații

Firmamentul înstelat reprezintă o hartă pentru marinari, un loc
de joacă pentru îndrăgostiți și calendarul primordial al tuturor
civilizațiilor. În cadrul acestui “balet” în care, văzut de la sol,
Pământul pare să fie mereu în centrul universului, Soarele și
Luna definesc ciclurile zilelor, lunilor și anotimpurilor. A fost
nevoie de geniul astronomilor pentru a descifra acest “dans”
care păstrează timpul atât de bine. Încă din epoca bronzului,
aceștia au înființat observatoare care le-au permis să elaboreze
calendare precise. Practic, de-a lungul generațiilor, ei și-au pus
amprenta asupra gramaticii cerului.

Astronomie

Ca toate ceasurile care încorporează informații astronomice
elaborate, Blast Moonstruck caută să fie o extrapolare
miniaturizată a ceasurilor construite la finalul Evului Mediu în
cele mai importante orașe. Cu afișajul ușor de citit și înțeles,
acest model este succesorul instrumentelor astronomice din
trecut.

Datorită mecanismului său sofisticat, ceasul afișează un anumit
loc – din cele 24 de fusuri orare principale – pe care îl utilizăm
începând cu Convenția de la Washington din anul 1884. Prin
intermediul butoanelor situate în partea stângă a carcasei,
este posibil să mutați afișajul principal înainte sau înapoi – în
salturi de o oră – pentru a vă ajusta la un alt fus orar. Blast
Moonstruck este, de asemenea, echipat cu o complicație precisă
în faza Lunii, care, combinată cu complicația care permite
urmărirea în timp real a Soarelui, adaugă ușurință în utilizare și
oferă viața cadranului. O reprezentare științifică considerabilă
care a servit cauzei marilor conducători ai lumii de-a lungul
timpului, dar și marinarilor, cei cu care Manufactura a
menținut o colaborare extrem de strânsă încă de la înființarea
din 1846. Astăzi, personalități ale lumii contemporane
recunosc beneficiile unui afișaj sobru și discret. De la o zi la
alta, aceștia vor putea cunoaște cu precizie datele mareelor de
primăvară, observând alinierea Soarelui și Lunii pe eclipsele
fiecăreia dintre ele.

Centrul universului

Conceput pentru a urma fabuloasei trilogii create de Ludwig
Oechslin (1985), acest ceas lasă deoparte reprezentarea
copernicană a sistemului nostru solar în favoarea unei abordări
geocentrice care este mult mai ușor de citit și înțeles de marele
public. Pentru a accentua senzația de a te afla în centrul
universului, designerii mărcii – împreună cu Ludwig Oechslin
– au ales să plaseze partea din emisfera nordică (văzută dinspre
Polul Nord) în mijlocul instrumentului (cu ajutorul unei pietre
de safir). Totodată, pentru a spori efectul 3D, cristalul bombat
– cu masele Pământului micro-gravate pe interior – este
poziționat în cutia de protecție din cristal de safir și înconjurat
de un inel din aur roz (18 carate) gravat cu cele 31 zile ale
lunii, care are ca indicator un mic triunghi încărcat cu material
luminescent.
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Worldtime

Sub această structură tridimensională se regăsesc indicatoare
de precizie, realizate cu un design contemporan, pentru care
este cunoscută colecția Blast. Forma lor conică asigură o
citire instinctivă, chiar și în întuneric total, datorită efectului
luminescent situat la mijloc. Acestea indică ora locală, setată
la ora fusului orar în care se află proprietarul ceasului. Setarea
se realizează prin intermediul unui mecanism sofisticat folosit
foarte des de Ulysse Nardin și activat de cele două butoane
dreptunghiulare (situate în partea stângă a carcasei). Simplă
și intuitivă, această funcție Worldtime este întotdeauna utilă
călătorilor experimentați și vine împreună cu o complicație
astronomică avansată.

Detalii

Acest ceas astronomic – cu diametrul de 45 mm și caracsă
din ceramic neagră & titan tratat DLC – poate fi purtat cu o
curea neagră din piele de aligator, catifea sau cauciuc. Ceasul
dispune de un afișaj Dual Time, ceea ce permite schimbarea
acestuia în salturi de ore cu ajutorul celor două butoane
poziționate în partea stângă a carcasei. Astfel se poate observa
ora dintr-o anumită țară, păstrând în același timp și ora inițială
de referință. Ulysse Nardin Blast Moonstruck este extrem de
eficient, oferind posesorului o deschidere prin care poate
observa fazele Lunii într-o manieră realistă și asociată cu cea a
Soarelui (poziționată în dreptul orei 12) pentru un fus orar de
referință.
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ROLLS-ROYCE
Boat Tail: următorul capitol!
foto: Rolls-Royce Motor Cars

La finalul lunii mai, Rolls-Royce a prezentat noul Boat Tail,
unul dintre cele trei vehicule care vor fi realizate vreodată.
Esența Coachbuild este că fiecare vehicul spune o poveste unică
a proprietarului, reflectând propriile sale gusturi și sensibilități.
O poveste pe care aveam să o trăiesc live, ținând cont că, cu
puțin timp înainte de plecarea la Concorso d’Eleganza Villa
d’Este, am primit invitația de participare la lansarea noului
vehicul.

facebook.com/RollsRoyceMotorCarsServiceBucuresti
instagram.com/rollsroycecars
www.rolls-roycemotorcars.com/Bucharest
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Coachbuild

Construit în întregime manual, cu panourile laterale ale
caroseriei produse din aluminiu, vehiculul dispune de alura
elegantă a unui yacht. Este o mașină remarcabilă, mai ales
că a fost comandată de proprietarul unei afaceri de familie
din industria perlelor. Cosmopolit și sofisticat, proprietarul
este cunoscut ca patron consacrat al artelor și posesor al unei
colecții impresionante de vehicule. Estetica Boat Tail este
o trimitere cu caracter emoțional: un omagiu adus tatălui
său. Procesul a demarat cu o selecție de patru perle, alese din
colecția privată a clientului pentru culoare și complexitatea lor
unică. Sunt cele care au inspirat cromatica exterioară, aceasta
fiind una dintre cele mai complexe finisaje Bespoke a mărcii
Rolls-Royce. Tonalitatea este un amestec strălucitor de stridie
și roz-pal, cu nuanțe de mică albă și bronz, cu un finish sidefat.
Totodată, capota contrastantă cognac include aluminiu și
bronz, fiind completată de un strat de cristal.

Am plecat din București cu gândul că urma să văd o bijuterie.
Evident, constructorul britanic nu avea cum să-mi înșele
așteptările. Ajuns la Como pe 19 mai – după parcurgerea
unui spectaculos traseu prin Elveția – am așteptat cu
nerăbdare întâlnirea cu Frank Tiemann (Head of Corporate
Communications Europe East, Rusia & Central Asia – RollsRoyce Motor Cars) și noul model Rolls-Royce Boat Tail.
Desfășurat pe terasa hotelului Mandarin Oriental Lago di
Como, elegantul eveniment a fost marcat de prezența a
numeroși jurnaliști și conducerea executivă a constructorului
britanic.
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Butterfly Design

Puntea spate, care găzduiește elegantul butterfly-design Boat
Tail, este îmbrăcată în nuc-regal și încrustată cu linii placate cu
aur roz. Ales special de client, nucul-regal este un material care
se maturizează în timp, trecând treptat la proprietăți tonale de
cognac. Grila Pantheon, realizată dintr-o singură bucată de
aluminiu, include faimosul Spirit of Ecstasy modelat în aur
roz. Interiorul oferă piele cognac și nuanțe de nuc-regal, cu
accente de aur și sidef. Pielea, în tonuri de sidef, accentuează
suprafețele și formele elegantelor scaune Boat Tail, precum și
design-ul interior al cabinei. Consola centrală este placată cu
furnir Royal Walnut și dispune de dungi roz-aurii, o referință
la design-ul punții spate.

Piesa centrală a tabloului de bord este ceasul din sidef, o
piesă furnizată de client din colecția personală. Sunt prezente
detalii de design care asigură legătura vizuală și materială între
proprietar și moștenirea familiei sale. Plecând de la descrierea
acestui spectaculos vehicul, se cuvine să-l cităm pe Alex Innes
(Șeful Coachbuild Design), cel care a fost implicat încă de la
început în realizarea acestui vehicul: ”Boat Tail reprezintă o
schimbare în libertatea creativă. Construcția manuală a unui
vehicul oferă posibilități nelimitate de explorare: putem rezolva
provocările pe care metodele industriale normale le-ar interzice.
Totodată, putem spune că este povestea a două lumi: o mașină
modernă – cu design contemporan – este produsă cu ajutorul
tehnicilor și meșteșugurilor de altă dată. Rezultatul este unul
cu adevărat unic“.
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FRUCTELE DE MARE
Covid-19 intensifică trend-ul în alimentația premium!
www.mckinsey.com

Pe măsură ce jucătorii din industria premium au început
să ia decizii critice despre cum să abordeze această perioadă,
fructele de mare au devenit o categorie cu potențial foarte mare
de creștere. Plecând de la această premisă, vom încerca să vă
oferim o privire obiectivă asupra domeniului, materialul nostru
fiind realizat cu ajutorul unui raport întocmit de compania de
consultanță McKinsey & Company.
Așadar, deși anul 2020 a schimbat direcția de dezvoltare pentru
numeroase companii, mulți dintre consumatori fiind forțați să
rămână în casele lor, comercianții de bunuri de larg consum
s-au străduit să păstreze trend-ul ascendent al ultimului
deceniu. Rețeta succesului pe care s-au bazat companiile timp
de zeci de ani a fost perturbată de tendințele din ultimii doi
ani, majoritatea fiind intensificate de pandemia de coronavirus.
Acum, la momentul când scriem acest material, producătorii
de bunuri de larg consum și partenerii din retail sunt în
căutarea următoarelor surse de creștere. Iar fructele de mare
par a reprezenta o categorie de alimente care merită o atenție
deosebită. Cu o mențiune locală, dacă putem spune așa: știrile
ultimelor luni arătau o creștere substanțială a vânzărilor de
fructe de mare în România, consumatorii locali începând
o migrare către acest sortiment alimentar. Unul considerat
sănătos, un rezultat al vacanțelor petrecute din ce în ce mai
mult în zone cu un astfel de regim alimentar.
Revenind la tematica articolului, vom încerca să explicăm
alinierea fructelor de mare tendința de creștere a pieței, precum
și oportunitățile generate de această ramură alimentară.

De ce fructe de mare?

Un prim răspuns ar fi alinierea acestui produs cu interesul
consumatorilor pentru sănătate, bunăstare și durabilitate.
De asemenea, fructele de mare au – pentru comercianții cu
amănuntul – un potențial uriaș de creșetere. La nivel global,
rata de creștere a acestui segment aproape s-a dublat pe fondul
pandemiei, o consecință a mutării consumului de la restaurante
către locuințele individuale. Între timp, fructele de mare au
devenit o sursă de inovație și branding. De asemenea, pe fondul
creșterii și a altor produse (precum carnea de porc sau iaurtul),
fructele de mare se alătură produselor care beneficiează pe un
concept revoluționar de oferte și branding, o sursă centrată
acum pe consumator.

Tendințe seculare

Astăzi, într-o perioadă marcată de traumele pandemiei de
coronavirus, consumatorii acordă o atenție sporită “sănătății”,
în special în segmentul produselor alimentare. Un aspect
remarcat într-un sondaj realizat în 2020, atunci când 17%
dintre consumatori au identificat “natural, organic și durabil”
ca motive pentru schimbarea anumitor mărci. Totodată, clienții
preocupați de dietă și impactul asupra mediului – alimentația
și emisiile de carbon din procesarea diferitelor produse –
fructele de mare par să iasă în evidență ca alternativă preferată.
În această privință, consumatorii au demonstrat că originea
produsului și practicile de aprovizionare le influențează achiziția
și disponibilitatea de a plăti. Somonul organic – provenit din
crescătorii – înregistrează prețuri care variează între 20/150%.
În schimb, peștele capturat în sălbăticie și cel local sunt
preferați printre clienții preocupați de sustenabilitatea fructelor
de mare. O altă componentă importantă o reprezintă creșterea
comerțului electronic, foarte mulți clienți alegând acest mijloc
de achiziție (o consecință a pandemiei). În cursului anului
2020, interesul pentru cumpărăturile de fructe de mare a
explodat, frecvența de achiziție în mediul digital fiind mult mai
mare.

Cum pot fi crescute vânzările?

Primul pas în creșterea vânzărilor de fructe de mare ar fi
schimbarea modului de gândire, vechea rețetă de creare a
valorii de consum nemaifiind valabilă astăzi. Iar focusul trebuie
orientat către preferințele consumatorilor și să fie completat de
trei mișcări îndrăznețe: inovarea strategiei, produsului și mărcii.
Fiecare dintre ele cu o pondere și specificitate semnificative în
segmentul fructelor de mare.
Spre exemplu, obiceiurile alimentare ale clienților. Aici
variația este – cel mai probabil – foarte mare: unii vor prefera
somon sau cod, în timp ce alții sunt orientați către creveți. În
consecință, foarte multe companii se concentrează predominant
pe una sau două specii, în timp ce comercianții cu amănuntul
și clienții preferă o gamă mult mai diversificată.
De asemenea, în segmentul fructelor de mare se observă un
decalaj în ce privește furnizarea de inovații consumatorilor.
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Începând cu 2015, acest produs a fost utilizat mai mult ca o
extensie a unei anumite categorii (în lipsa cărnii de pasăre sau
vită/porc). Cu toate acestea, se observă tendința de concentrare
pe noi formate de comercializare, precum pungile. Între
fructele de mare proaspete sau congelate, accentul pare să fie
pus pe produsele pre-condimentate. Însă, pentru a aduce la raft
o nouă categorie de consumatori, este necesară o gândire mult
mai îndrăzneață. Astfel, este necesar ca produsele inovatoare
– semi-preparate – să fie oferite în formate care rezonează
cu clienții, dincolo de cocktail-urile obișnuite de creveți sau
bastonașe de pește.
Aici se cuvine și o mențiune legată de piața din România: se
observă o creștere a spațiului dedicat fructelor de mare, în
special în rândul lanțurilor mari de magazine. Carrefour, de
exemplu, a extins zona dedicată unor astfel produse, în trecut
ea fiind destinată cu precădere diferitelor specii de pește
(în special cele cunoscute de consumatorul român). Astăzi,
segmentul proaspăt deține o pondere semnificativă, oferta

fiind din ce în ce mai variată. De asemenea, consumul de
somon a crescut și el semnificativ, procesatorii lansând o serie
de produse pre-condimentate sau care reduc mirosul specific al
acestor alimenate naturale.
O creștere a segmentului este datorată și digitalizării
ofertelor, comercianții reușind să îmbunătățească produsele și
experiențele oferite clienților. Sunt producători care au început
să aplice digital anumite coduri QR care detaliază originea și
călătoria produsului până la raftul magazinului. Totodată,
restaurantele – inclusiv din România – au crescut oferta de
fructe de mare, acestea regăsindu-se în diferite combinații de
meniu. Iar aici se observă o tendință deloc de neglijat: sistemul
de cumpărare digitalizat a dus la livrări la ușa clientului, multe
mărci impunând chiar prețuri mai mari și, astfel, reuțind
să se poziționeze pe un segment premium. Un mediu digital
care ajută companiile să-și cunoască mai bine consumatorii,
rezultatul fiind un marketing bine direcționat și o creștere a
inovațiilor în domeniu.
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THEODORA GOLF CLUB
Despre experiențe culinare transilvane!
www.theodoragolfclub.ro

Ne-au spus despre peisaje, despre camera care i-a răsfățat cu
un adevărat confort de lux și despre terasa fantastică, în fața
căreia cel mai mare teren de golf din România se dezvăluie
maiestuos, cu iarba tunsă perfect, cu buncărele și lacurile ce
oglindesc cerul, cu Mureșul care șerpuiește îmbrățișând terenul,
și cu munții Apuseni care străjuiesc zarea. Le-am urmat
sfatul și am dat o fugă la Theodora Golf Club pentru câteva
zile. Și mă bucur, pentru că am avut cu adevărat o experiență
fantastică. Cazarea a fost excelentă, iar mâncarea a fost de nota
20! Restaurantul și Terasa The View ne-au impresionat cu
o panoramă deosebită și cu o ofertă de gusturi rafinate, bine
gândită și bine calibrată. Am vizitat zona, am văzut obiectivele
turistice, ne-am plimbat în natură și am luat chiar și prima
noastră lecție de golf!
Și, după fiecare experiență, ne-am întors la masă, ca să ne
răsfățăm cu mâncăruri savuroase și să ne refacem plinul de
energie. Știți ce se așază bine după o lecție de golf în Driving
Range? Un burger de pui cu sos Tartar și cartofi prăjiți. Sau
un Risotto cu dovleac copt și Gorgonzola – mai delicat și
mai potrivit pentru doamnele care țin la siluetă. Panorama,
mâncarea și amabilitatea cu care am fost serviți ne-a făcut să ne
simțim divin. Nici nu mă mir că am comandat un cocktail God
Father!
La următoarea masă, am comandat mușchiul de vită cu
sparanghel, sos de brânză Brie și fistic. Carnea de vită a fost
gătită perfect, exact cum trebuie ca să evidențieze gustul, textura
și aromele. Suculentă și plină de gust, așa o pot descrie pentru
gurmanzi, pentru că fiecare fibră se desprinde ușor și fiecare
bucățică se topește în gură. Imaginați-vă un castel al gusturilor
și un traseu cu tunele și pasaje secrete în care descoperiți câte
un „giuvaier de gust” prețios. Am ales să potrivim alături un
pinot noir roșu-rubiniu închis, cu note condimentate fine și
stejar, cu tanini moi ce i-au dat o astringență plăcută alături de
aromele unui mix de fructe roșii. Combinația a fost o comoară
de senzații care ne-a fermecat. Am mai „testat” câteva subiecte

de discuție pe marginea meniului de la The View și am vizitat
complexul și împrejurimile.
Micul-dejun a fost complet și e hrănitor, pentru cine s-a trezit
de dimineață, desigur! Pentru hedoniștii care dorm până la
11.00-12.00, prânzul și cina rămân mesele de interes ale
zilei! Și se înscriu perfect în circuitul plăcerilor unei zile la
Theodora Golf Club. Apropos de prânz. Carnea de pui ușoară,
proaspătă și atât de versatilă ne-a ademenit! Ne-am decis să
testăm puiul fraged, venit de la TRANSAVIA, bine crescut și
bine făcut. Doamna a ales pulpe de pui marinate în sos teriyaki
și cartofi cremoși, iar eu am mâncat cu plăcere crispy de pui,
cartofi prăjiți și sos samurai. Carnea suculentă, înnobilată de
tandrețea condimentelor și textura crocantă îmblânzită de sos,
a fost sublimă! Feteasca albă, bogată în arome de flori sălbatice,
pere în pârg și pepene galben care ne-a fost recomandată a
fost absolut divină! Gustul bine structurat, cu note de citrice
a amplificat frăgezimea și savoarea cărnii. Iar desertul pe care
l-am ales, ne-a împlinit și un capriciu: moelleux au chocolat.
Blatul crocant și inima catifelată de ganache de ciocolată a fost
o delicatesă de-a dreptul „orgasmică”.
Am comandat și porc, la una dintre mese. Am contracarat
„invidia” soției legată de alegerea mea, Tomahawk-ul de
Mangaliță, cu câteva informații de ultimă oră privind fileul de somon cu legume în unt și sos de muștar pe care i l-am
recomandat ei. Aveam să beneficiem amândoi, în curând, de
o stare de sațietate și de bine. Și de servicii excelente, și de un
vin Rosé, optim răcit, cu un gust discret, ușor de fragi și citrice
ales de soție și o Drăgaică Roșie ce a fost companionul perfect
pentru tomahawk-ul meu.
Am avut dreptate! Mâncarea de la Theodora Golf Club este
gătită cu profesionalism, cu responsabilitate și cu pasiune.
Gusturile sunt bine evidențiate pentru fiecare fel de mâncare,
iar porțiile sunt perfect dimensionate. Am avut plăcerea să
discut cu bucătarul-chef, Ioan Oană, pentru că s-a oprit într-o
seară la masa noastră și ne-a întrebat dacă ne place mâncarea.
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Am fost încântat să îl felicit pentru mâncarea preparată în
bucătăria pe care o conduce și să îl întreb despre „tainele”
gătitului. Mi-a dezvăluit din secretele lui: pasiunea pentru
lucrul făcut exact așa cum trebuie, pentru gustul suprem, bine
echilibrat, pentru prospețimea și calitatea ingredientelor și
plăcerea oricărui client care mănâncă din bucătăria sa! Evident
că nu mi-a dezvăluit niciun secret al rețetelor sale, dar mi-a
spus cum se face mâncarea bună, indiferent dacă e o rețetă
tradițională ardelenească sau una internațională: cu suflet, cu
implicare, cu rigoare și standarde înalte, dar și cu smerenie și
respect pentru oaspeții restaurantului și terasei The View.
În cele câteva zile petrecute la resortul Theodora Golf Club,
am fost răsfățați cu o exaltare a simțurilor, care ne-a fermecat
cu farfuriile bogate, cu aromele savuroase, texturile magice și
culorile vii ce ne-au încântat ochii, papilele și sufletul. Ne-am
promis că ne vom întoarce în concediu și că vom opri la The
View de fiecare dată când afacerile ne vor purta aproape de
Sibiu, Cluj sau Alba.
PS: Am planificat deja un team building cu colegii, în mai
puțin de o lună, la Theodora Golf Club.
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JURNAL DE CĂLĂTOR
Reper al unei vieți petrecute pe drumuri!
instagram.com/colonelu1943

Încă din copilărie mi-a plăcut să călătoresc, anul 1948 marcând
și prima mea experiență: vacanța în colonia Vasile Roaită
(actuala Eforie Sud). Este un prim reper al unei vieți petrecute
prin diverse colțuri ale țării sau lumii, atât cât mi-au permis
vremurile și posibilitățile epocii. Să nu uităm, perioada de
după anul 1945 a fost marcată de comunism și Cortina de Fier,
posibilitățile de călătorie la nivel internațional fiind destul de
reduse, dacă nu chiar imposibile. Cu toate acestea, ambiția de a
vedea lumea s-a materializat prin diferite plecări în special după
ce am devenit ghid turistic pentru ONT (Oficiul Național
de Tursim), cum era cunoscută întreprinderea care se ocupa
de turismul de mase. Este în primul rând o poveste de viață,
despre experiențe și locurile frumoase întâlnite, despre o epocă
care a marcat destinul omenirii. Și, nu în ultimul rând, despre
oamenii pe care i-am întâlnit, visele lor și împlinirea acestora.
Fiindcă, a călători înseamnă să cunoști oameni și culturi,
dincolo de politica dusă de fiecare stat.
Așadar, Jurnal(ul) de Călătorie începe în anul 1949, cu prima
mea vacanță petrecută în colonia de la Sinaia. Îi spun colonie,

fiindcă așa era denumirea în epocă. O rămășiță – păstrată
temporar de noua conducere a țării – din anii când România
era condusă de Regele Mihai I. Este perioada copilăriei, a
descoperirii noului, a lumii naturale care ne înconjoară. Spun
asta fiindcă au urmat ani de vacanțe, în diferite colțuri ale țării,
o perioadă care mi-a dezvoltat gustul pentru a vedea și cunoaște
oameni. Nu avea cum să fie altfel, mai ales că, odată intrat
pe poarta Uzinei 23 August – fostă Malaxa – gustul pentru
excursii s-a accentuat.
Iar primul pas în afara țării aveam să-l fac în anul 1962,
ocazie cu care aveam să văd pentru prima data orașul Ruse.
O excursie scurtă, de doar o zi, dar în care aveam să descopăr
locurile istorice din zonă, precum și diferite obiective culturale.
Totodată, am descoperit tradițiile culinare bulgare, meniurile
de inspirație balcanică și turcă oferindu-mi unele dintre cele
mai savuroase experiențe. Mă opresc aici cu introducerea
Jurnalului de Călătorie, cu promisiunea să revin în ediția
viitoare cu locuri și experiențe extraordinare!
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LOW EMISSIONS,
HIGH TECH.
Noul EQE complet electric
Noul EQE setează standardele de mobilitate electrică și confort. Cu până la 654 km autonomie,
modelul EQE deschide calea unei noi ere a mobilității. Pregătește-te pentru o călătorie relaxantă,
datorită tehnologiei avansate de filtrare HEPA, care poate curăța aerul chiar și de cele mai mici
particule. În plus, luminile digitale îți vor oferi o experiență mai sigură la volan.

Solicită un test-drive la

Țiriac Auto
https://tiriacauto.ro/mercedes-benz-eqe

Call center: *4141
www.tiriacauto.ro
Solicită o ofertă sau
un test drive pentru
modelul EQE

EQE 350+: consum de curent în kWh/100 km (în regim mixt): 18,7 - 15,9; emisii CO2 în g/km (în regim mixt): 0. (WLTP).
Call Center: *4141, www.tiriacauto.ro

