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Ion Sturza este cunoscut ca fost director general adjunct al \ntregului grup Rompetrol,
artizanul vânz`rii acestei afaceri c`tre kazahi [i
fost prim-ministru al Republicii Moldova. Dar
trecutul nu \l mai reprezint`, iar viitorul \l vede
\n afaceri digitale. De]ine cea mai mare libr`rie
online [i investe[te \ntr-un parc tehnologic la
Cluj, o platform` pentru companiile din domeniul digital. Secretul afacerilor sale?
Businessuri construite pentru un exit profitabil.
DE OANA GRECEA

A

COVER STORY

Are un program foarte strict.

{tie din timp ce face, unde merge
[i cu cine se \ntâlne[te [i timpul
este foarte pre]ios. Chiar dac`
acum nu mai este gr`bit s` ia
deciziile rapid, ca \n cazul unei
negocieri (vânzarea Rompetrol),
\[i face timp s` se pun` la curent
cu fiecare afacere \n care
investe[te. Deciziile nu mai vizeaz`
afaceri pentru al]ii,
ci sunt chiar viitorul lui.
Ion Sturza este antreprenor \nc`
din [coal`, când \ncerca diverse
combina]ii care s`-i aduc` profit.
Nu s-a putut baza financiar pe
ajutorul p`rin]ilor, mici
func]ionari \n gospod`ria agricol`
colectiv`. Totu[i, primul business
independent serios l-a fondat la
\nceputul anilor ’90. Primii bani
au fost economiile proprii [i un
credit primit de la partenerii de
afaceri. A fost vorba de Grupul
Incon, specializat \n producerea [i
exportul de sucuri concentrate [i
conserve din legume [i fructe. La
scurt timp, pe anumite segmente,
a devenit unul dintre cele mai mari
din Europa. De altfel, \ncercând s`
se bazeze pe un model de reu[it`,
Sturza a fost inspirat de filosofia
de afaceri pe care au avut-o fra]ii
Rauch, din Austria, unii dintre cei
mai mari produc`tori de sucuri
din lume. “Pove[tile de succes din
18

Biz

pres` nu sunt [i succese \n
realitate”, explic` Sturza motiva]ia
pentru admira]ia unor oameni
seminecunoscu]i \n media.
Afacerea Incon a fost vândut`
definitiv \n 2005.
|n 1993, Ion Sturza
s-a implicat [i \n afacerea bancar`
FinComBank (din care a ie[it
\ntre timp), iar \n 2001 a
cump`rat ac]iuni la
Moldintergaz [i
Moldagrochim. Din 2002
pân` \n prezent este
ac]ionar, cu 20%, la
Rompetrol Moldova.
|n acela[i an a devenit
ac]ionar
[i la societatea de
confec]ii muncitore[ti Codreanca.
|n acest interval a avut loc
\ntâlnirea cu Dinu Patriciu [i apoi
numirea lui Sturza \n func]ia de
director general adjunct la
Rompetrol România.
Antreprenoriatul a \nsemnat
pentru omul de afaceri basarabean
experimentarea mai multor
domenii de business, de la
industria alimentar`, agricultur` [i
imobiliare la IT, petrol, distribu]ia
de gaze, industria textil` sau
sectorul bancar. Investi]iile din
]ara natal` se numesc acum:
Palplast Moldova (fabrica de ]evi),
Rompetrol Moldova, Instancon
(trei fabrici de textile), Agroinstal
Plus [i Fribourg East Moldova.

EXPERIEN}A VIE}II,
ROMPETROL ROMÅNIA
La Rompetrol România a lucrat
pân` \n septembrie 2009, când
Dinu Patriciu a cedat \n totalitate
controlul c`tre KazMunaiGas. De
altfel, structurarea [i vânzarea
Rompetrol, al c`rui artizan a fost,
este considerat` de Sturza cea mai
mare realizare \n afaceri. Exitul
f`cut de Patriciu [i intermediat de
Sturza a fost considerat cel mai
mare deal privat din România [i a
fost realizat la o valoare egal` cu
de 13,5 ori EBITDA companiei.
Valoarea de preluare a pachetului
de control de 75% a fost de 1,6

miliarde de dolari. Pre]ul
pachetului de 25% r`mas [i
preluat de kazahi nu a fost f`cut
public.
Ion Sturza cuno[tea foarte bine
pia]a din CSI [i s-a ocupat mult
timp de identificarea de
oportunit`]i pe aceast` pia]`
pentru Dinu Patriciu. Absolvent de
studii economice \n Republica
Moldova [i cu un doctorat la
Moscova, Sturza nu cuno[tea
numai limba, ci [i mentalitatea
partenerilor de negocieri. |n
Kazahstan el avea [i investi]ii \n

Parcul de la Cluj, dup`
modelul Brno (Cehia)
Primele dou` etape ale Liberty Center Technological
Park vor fi func]ionale \n maximum trei ani. Ele
presupun crearea de spa]ii pentru birouri cu o
suprafa]` dedicat`
de 22.000 mp –
\n care va fi inclus`
[i zona de spa]ii
pentru IMM-uri.
Spa]iul public va fi
concentrat pe
dezvoltarea de s`li

ac]iuni la câteva firme din
domeniul petrol [i gaze, iar
cunoa[terea \n profunzime
a businessului Rompetrol
România l-a ajutat foarte mult.
“Din prima zi la Rompetrol m-am
ocupat de oportunit`]ile de
dezvoltare \n zona CSI. Au fost mai
multe etape”, spune Sturza.

AFACERILE
DIN ROMÅNIA
De[i se consider` acas` \n
Republica Moldova, Ion Sturza
locuie[te \n Bucure[ti [i
gestioneaz` de aici investi]iile
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sale f`cute prin fondul
GreenLight Invest. Vehiculul de
investi]ii \n care este ac]ionar
majoritar a avut \n plan, \nc` de
la \nceput, preluarea unor afaceri
de familie din afara României,
dar [i ridicarea unor businessuri
considerate de viitor. |n aceast`
privin]`, omul de afaceri
moldovean vede oportunit`]i \n
domeniul digital. A achizi]ionat o
firm` de design (Bunt Studio),
construie[te un parc tehnologic [i
mizeaz` pe platforma de vânz`ri
online elefant.ro. “Viitorul este \n
companii mici [i medii, care
absorb for]a de munc` [i care \n
unele ]`ri ajung la 80-90% din
PIB”, explic` investitorul.
Priorit`]ile Greenlight Invest [i

de expozi]ie,
centre de
sport, zone
de food &
beverage,
clinic`
medical`.
O aten]ie
special` este adresat` amenaj`rii spa]iului verde,
ce se \ntinde pe o suprafa]` de 17.000 mp. Gradul
maxim de ocupare permite g`zduirea a peste
3.500 de oameni. Universit`]ile cu profil tehnic [i
medical vor reprezenta sursa ideal` de for]` de
munc` calificat` care va ad`uga plus valoare unui
astfel de parc tehnologic.

implicit ale lui Sturza sunt, \n
2012, cele trei businessuri
\ncepute sau achizi]ionate \n 2010
[i 2011: elefant.ro, Bunt [i parcul
tehnologic de la Cluj, la care s-ar
ad`uga serviciile financiare.
Provoc`rile acestui an vin, \n
opinia sa, din riscurile politicii
interne (alegerile, protestele) [i
criza zonei euro. “Oportunit`]ile
vor veni din valorificarea activelor
«distressed». Noi facem investi]ii,
nu real estate”, spune Sturza.
Anul trecut, antreprenorul a
\ndreptat o parte din investi]ii \n
platforma online Elefant.ro,

pentru care a alocat peste dou`
milioane de euro. “Vom mai
investi \n soft, logistic`, angaja]i;
bugetele ini]iale au fost mai
modeste, dar am sim]it nevoia s`
mai investim. Marketingul
conteaz` foarte mult, acoper`
inclusiv reducerile”, explic`
Sturza. El a cooptat \n echip` un
om de media, respectiv pe
Virginia Costeschi, care \ntre]ine
blogul Elefant [i care \mpreun`
cu Ruxandra B`naru (directorul
elefant.ro) organizeaz` expozi]ii
[i alte manifest`ri pentru
stimularea cititului. Printre
motivele de mândrie ale lui
Sturza se num`r` [i vânz`rile de
e-bookuri, care au dep`[it orice
a[tept`ri. “Am lansat acest
serviciu la sfâr[itul lunii
noiembrie 2011. De atunci am
vândut peste 6.000 de c`r]i.
Ne-am preg`tit un pic altfel.
Cititorul de e-reader a[teapt`
cele mai noi apari]ii [i este gata
s` pl`teasc` pentru asta”,
detaliaz` el.
Spune c`, fiind lider \n online,
creeaz` pia]a [i atunci
businessul lui este mai scump.
Investi]ia \n e-books s-a ridicat
la aproximativ 200.000 de euro
(a cuprins softul [i conversia
c`r]ilor). Dar cum nimic nou pe
pia]` nu este u[or de
implementat, Universal Online a
avut de luptat cu lipsa
drepturilor de autor. “Editurile
au pu]ine oferte de carte
electronic`, pentru c` nu au
cump`rat drepturile de autor
electronice. Noi facem conversia
din pdf \n e-reader, un device
special pentru citire, confortabil
pentru citit: nu te dor ochii, po]i
lucra cu textul”, explic`
antreprenorul.
Dac` \n 2011 cifra de afaceri a
elefant.ro a fost de circa
1,2 milioane euro, \n 2012

oficialii companiei se a[teapt` la
o cifr` de afaceri de peste
3 milioane de euro, inclusiv
mass-marketul. De altfel,
compania a devenit furnizor
pentru lan]ul de supermarketuri
Kaufland. Num`rul de angaja]i a
crescut, de asemenea, de la doi
\n primul an de func]ionare la
37 de angaja]i \n 2012. “Noi
vorbim aici de un nou model de
business – utilizarea
outsourcing-ului. Am
externalizat distribu]ia, softul,
marketingul, partea legal` [i
contabilitatea”, mai spune
antreprenorul.
Modelul de business online
func]ioneaz` doar cu pre]uri
competitive. Când va veni [i
profitul? Abia peste 2-3 ani de
zile, crede Sturza, dar \n 2013
s-ar putea vorbi de break-even
opera]ional. “Din punctul meu
de vedere, recuperarea investi]iei
nu se poate face decât prin exit.
Pentru asta cre`m o valoare, un
brand. Din prima secund` m-am
gândit la exit. Cump`r
businessuri pe care le restructurez, le refinan]ez [i a[tept
cre[terea”, recunoa[te acesta.

SINGURUL PARC
TEHNOLOGIC
DIN ROMÅNIA
|n noiembrie anul trecut,
Fribourg Development
(subsidiara de]inut` de Fondul
Privat de Investi]ii Fribourg
Investments, localizat \n Cipru,
unde este [i Sturza ac]ionar) a
achizi]ionat fosta fabric` de
mobil` Libertatea din Cluj.
Inten]ia? De a realiza un parc
tehnologic autentic, dup`
experien]a altor ]`ri din Europa
Central`, o platform` pentru
companiile din domeniul
digital. Loca]ia se afl` \n centrul
ora[ului, pe 4,5 ha [i 40.000 mp
spa]ii construite. “|n acest parc
se vor produce idei, nu vrem s`
facem un parc de birouri. Acolo
vreau s` existe [i facilit`]i de
stocare date. Avem cereri ca pe
Biz
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Cosmin Negrescu - director Bunt Studio, Sergiu Toader - GreenLight Invest,
Ruxandra B`naru - director Elefant.ro, Ion Sturza - pre[edinte GreenLight Invest
un etaj s` fie cel pu]in
2.000 mp. Diferen]a va fi [i
\n abordarea ecologic` a
proiectului. Vom face birouri
clasa A [i B adev`rate. Am v`zut
parcurile din Viena, Budapesta,
Praga [i avem ca model parcul
tehnologic de la Brno (Cehia).
Asta presupune [i incubator
de afaceri, crearea de subzone
\n afara ora[ului, colaborarea
cu universit`]i tehnice”,
explic` Ion Sturza.
Investi]ia \n acest proiect
este estimat` la 20 de milioane
de euro. Proiectul care va
revitaliza \ntregul spa]iu al
fostei Fabrici Libertatea va avea
func]iuni multiple [i va integra
\n acela[i areal spa]ii de birouri,
spa]ii pentru IMM-uri [i
mari corpora]ii.
“Felul \n care este gândit`
construc]ia propriu-zis` a
parcului ]ine de utilizarea doar
a tehnologiilor inovatoare,
20
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prietenoase cu mediul [i
eficiente din punct de
vedere energetic”, a declarat
Ion Sturza, pre[edintele
Fribourg Investments. La
\nceputul acestui an s-a organizat
un concurs de design pentru
realizarea parcului tehnologic,
unde au participat [ase companii,
iar \n faza final` au ajuns firmele
Chapman Taylor [i Studio Valle.
Pre[edintele juriului a fost
cunoscutul arhitect Dan
Hanganu.

DIVERSIFICAREA,
CHEIA SUCCESULUI
Re]eta succesului \n afaceri ]ine,
\n opinia lui Sturza, de
compromisul dintre spiritul
antreprenorial [i rigoarea
opera]ional`. Cheia pentru o
energie mai mare [i idei mai
multe este v`zut` de
antreprenor \n diversificarea
activit`]ilor. De exemplu, la

sfâr[itul anului trecut, Sturza
[i-a luat o lun` de vacan]` cu
so]ia [i a plecat \ntr-o expedi]ie
cu National Geographic \n
Antarctica [i America Latin`:
Argentina, Chile, Insulele
Galapagos. A parcurs 51.000 km,
timp de o lun` de zile.
“Schimbarea activit`]ilor este
cea mai bun` odihn`”, spune el.
Dup` decizia de a se rupe o
perioad` de afaceri, la
\ntoarcere Sturza a achizi]ionat
ultima pies` din puzzle-ul 2011,
respectiv agen]ia de
dezvoltare online Bunt Studio.
Fondul de Investi]ii GreenLight
Invest s-a angajat la investi]ii de
5 milioane de euro pân` \n
2015 pentru noi produse [i
proiecte online. Sturza a
cump`rat 51% din ac]iuni
de la Cosmin Negrescu,
actualul director general al
companiei.
|nfiin]at` \n 2007, Bunt
Studio a dezvoltat \n cei patru
ani de activitate un portofoliu
de servicii variat, de la web
hosting [i design la programare
[i aplica]ii pentru platforme
mobile cu solu]ii [i servicii
online. Compania a dezvoltat \n
timp trei departamente
specializate: design [i
development, web hosting [i
SEO, având o echip` de 30 de
angaja]i, ce va cre[te pân` la 80
de persoane pe parcursul anului
2012. Investi]ia ofer` capitalul
necesar dezvolt`rii [i acces`rii

Afacerile lui Sturza
din afara Romåniei:
4 Palplast Moldova
4 Rompetrol Moldova
4 Instacon – fabrici de textile
4 Agroinstal Plus – terenuri agricole
4 Fribourg Investments Ltd., vehicul de investi]ii

financiare cu reprezentan]e \n Republica
Moldova, Viena, Moscova [i Cipru
4 Investi]ii \n petrol [i gaze \n Kazahstan

ANTREPRENORIAT

pie]ei interna]ionale, compania
estimând definitivarea de
produse pentru aceast` pia]` \n
2012. “Avem multe oferte de a
investi, de a face start-up-uri.
|n domeniul economiei digitale,
România a r`mas \n urm`. Nu
putem s` vindem la infinit doar
for]a de munc`, s` zicem,
ieftin`; omul modern nu mai
vrea s` stea la banda rulant`,
nu mai e loc s` produci ceva
tradi]ional, trebuie [i digital”,
explic` Sturza.

ALTE AFACERI
Antreprenorul de 52 de ani
investe[te [i \n pia]a de art`.
“Avem un fond aparte pentru
arta româneasc` (sec. XIX),
parte din ele lucr`ri de
patrimoniu. Investim ca
business. Cump`ram pentru c`
valoarea cre[te”, spune el. A
avut deja oferte de cump`rare
de 5-6 ori mai mari decât
investi]ia ini]ial` \ntr-un tablou.
A investit circa 500.000 de euro
\n ultimii trei ani, \n lucr`ri
academice: [coala realist`
{tefan Popescu, Constantin
Artachino, Benoni Manea.
|n Republica Moldova,
antreprenorul este ac]ionar la
compania Instacon, care de]ine
trei fabrici de textile ce
activeaz` pe pia]a confec]iilor
din Moldova de peste 20 ani.
Societatea produce [i
comercializeaz` articole de
\mbr`c`minte pentru medicin`,
industrie \n C`l`ra[i, Ungheni,
Cupceni, folosind inclusiv stofe
produse cu tehnologia Nano
(\mpotriva bacteriilor).
Ion Sturza mai de]ine Pal
Plast Moldova, o fabric` de
]evi de polietilen` pentru ap` [i
gaz, care produce pentru
pia]a local`. Biz

Achizi]ie pentru
extindere interna]ional`
Investi]ia GreenLightIntvest \n Bunt Studio
permite atacarea pie]ei globale de aplica]ii [i
produse online \ncepând cu anul viitor. Despre
aceast` preluare poveste[te fostul ac]ionar
majoritar, Cosmin Negrescu, director al Bunt Studio.
Ce \nseamn` pentru Bunt Studio achizi]ia de
c`tre fondul de investi]ii GreenLight Invest?
Bunt Studio a \nceput ca un start-up tân`r,
de anvergur` redus`, [i s-a dezvoltat organic
de-a lungul a patru ani de zile, adaptându-se
\n permanen]` cerin]elor pie]ei, implicându-se
\n proiecte \ndr`zne]e, actuale, [i impunând
un standard de calitate. De-a lungul anilor nu
am putut fructifica anumite oportunit`]i din
cauza constrângerilor financiare. Odat` cu
achizi]ia de c`tre GreenLight ne-am putut
concentra pe produsele [i serviciile care au
perspective promit`]oare, dar care trebuie
sus]inute financiar. Compania noastr` se
dezvolt` \ntr-un ritm mult mai alert de la momentul achizi]iei [i putem implementa ideile
de proiecte pe care le previzion`m \n viitor [i
\n care credem.
Ce produse/sec]iuni ve]i dezvolta \n 2012?
Anul acesta vom lansa serviciul SEO Monitor
[i vom dezvolta un nou start-up \n domeniul
educa]iei, ambele la nivel global. Ne
a[tept`m ca impactul acestor servicii inovatoare s` fie unul considerabil, la scar` interna]ional`. SEO Monitor este un sistem
prin care monitoriz`m schimb`rile algoritmilor Google. |n acest fel adapt`m permanent
strategiile campaniilor de optimizare. Iar
clien]ii no[tri pot fi siguri c` astfel r`mân pe
prima pagin` [i pe primele pozi]ii \n motoarele de c`utare, chiar dac` acestea din urm`
\[i modific` \n timp criteriile de afi[are a
rezultatelor.
Cu cât va cre[te num`rul de angaja]i de la
preluare?
Estim`m 80 de angaja]i la sfâr[itul anului
fa]` de 25 la preluare. Reprezint` o cre[tere

de peste
200%, ceea
ce este \n
conformitate
cu planul
nostru de
dezvoltare.
Care este portofoliul de servicii pe care \l
ave]i?
Ca orice agen]ie interactiv`, oferim servicii
complete pentru dezvoltarea unui business
online: design, web development, mobile
development, marketing online, web hosting.
Serviciul care ne diferen]iaz` de restul
agen]iilor este optimizarea pentru motoare
de c`utare (SEO). |n urma a trei ani de
cercetare, am dezvoltat o infrastructur` care
ne permite s` control`m \ntr-o anumit`
m`sur` rezultatele c`ut`rilor \n Google.
Serviciul func]ioneaz` \n ambele sensuri,
putem promova un site pentru anumite
cuvinte cheie [i astfel cre[tem num`rul de
vizitatori interesa]i de serviciile [i produsele
clientului sau putem devansa anumite
articole def`im`toare, spre exemplu.
Cum arat` portofoliul de clien]i?
Majoritatea clien]ilor no[tri sunt din
România. Printre ace[tia se num`r`
[i Farmaciile Catena, Elvila, CNAS,
Editura Litera [i Grupul Tonica.
Care sunt cele mai cunoscute proiecte
dezvoltate de Bunt Studio, \n afar` de
Elefant.ro?
Putem enumera proiectele proprii: SEO Monitor –
serviciul de monitorizare [i optimizare SEO, [i
Bunt Hosting – serviciu de g`zduire web. Biz

Biz
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Drumul c`tre Amazon
Ceea ce a \nceput ca site de vânzare de carte este pe
cale de a deveni un portal care ofer` acces la literatur`,
muzic` [i film \n format digital. Planurile Elefant.ro
sunt mai mult decât ambi]ioase. DE OANA GRECEA
`r]i publicate
concomitent \n
edi]ie print [i digital, dezvoltarea
sec]iunii de juc`rii,
solu]ii complete pentru achizi]ia
[i lectura c`r]ilor \n format electronic \n limba român` [i distribu]ia prin re]eaua na]ional`
Kaufland, dar [i o accentuat`
component` cultural` [i de responsabilitate social` sunt doar
câ]iva din pa[ii f`cu]i de Elefant.ro pentru a deveni cel mai
mare distribuitor de carte din
]ar`, un “Amazon” de România.
Cifra de afaceri a companiei
Universal Online Promotion, care
de]ine site-ul Elefant.ro, s-ar putea
dubla \n 2012, prin cre[terea re]elei
de distribu]ie. Din 28 februarie,
Elefant.ro a devenit furnizor
exclusiv pentru magazinele
Kaufland care au raion de carte.
“Ca directive strategice ne
propunem extinderea colabor`rii
cu re]elele key account \n 2012, un
prim obiectiv fiind re]eaua
Kaufland, care opereaz` \n prezent
73 de magazine, cu o prognoz` de
13 magazine noi \n ora[e mici [i
mijlocii”, ne-a declarat Ruxandra
B`naru, director executiv al
Elefant.ro. Extinderea capacit`]ii
de distribu]ie a determinat [i
mutarea depozitului de carte \ntr-o
nou` loca]ie, mai mare [i dotat` la
standarde europene.
Dar vânz`rile libr`riei
electronice nu se vor dubla doar
datorit` cre[terii re]elei de
22
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distribu]ie. 2012 este anul de
\nceput al revolu]iei digitale \n
România. “}inta noastr` este ca \n
viitorul apropiat 90% din c`r]ile
noi s` fie publicate simultan \n
edi]ie tip`rit` [i electronic`”,
spune B`naru. Se pare c` exist` o
pia]` \n cre[tere [i pentru acest
segment, iar conform cercet`rilor
Universal Online Promotion,
consumatorul de carte electronic`
tr`ie[te \n mediul urban, are \ntre
18 [i 45 de ani, studii medii [i
superioare [i venituri de nivel
mediu sau mai mari. |n opinia
directorului portalului multimedia,
lectura digital` \i atrage mai ales
pe cei obi[nui]i cu internetul
(utilizatorii de internet de cel pu]in
doi ani), cu noile dispozitive de
lectur` [i pe cei familiariza]i deja
cu achizi]iile online.
Universal Online Promotion
vizeaz` s` continue activitatea
legat` de segmentele de carte
fizic` [i digital`, e-readere [i
tablete, care acum reprezint` core
business, pl`nuind dezvoltarea de
noi categorii de produse
(multimedia – muzic`, film [i
jocuri electronice –, juc`rii), care
s` \ntregeasc` oferta general` [i s`
aduc` un plus de valoare
platformei.
Având \n vedere evolu]ia
tehnologiei la nivel global,
direc]iile de dezvoltare a Elefant.ro
sunt: platforma digital` [i
dezvoltarea aplica]iilor mobile;
dezvoltarea unei platforme de selfpublishing; deschiderea sec]iunii

de muzic` \n format digital (MP3);
sec]iunea de film \n format digital
prin streaming. Strategia Universal Online Promotion stabile[te ca
prioritate sec]iunea multimedia
(muzic`, film, jocuri PC) – prima
care va fi ad`ugat` \n portofoliul
Elefant.ro, urmat` de carte str`in`
[i ulterior juc`rii.
Sec]iunea juc`rii, care ar putea fi
inaugurat` \n preajma datei de
1 iunie, va include produse precum: jocuri educative, jocuri
clasice, jocuri tactice [i de strategie
[i targeteaz` categoria de vârst`
2-16 ani.

|NTRE FIC}IUNE
{I PRACTIC~
|n 2011, Universal Online Promotion a vândut peste 300.000 de
produse din portofoliu. Ca
structur` a vânz`rilor, cea mai
vândut` categorie este cea de
fic]iune, aproximativ 27%, urmat`
de carte practic` 25%, carte
pentru copii 18%. Nout`]ile
editoriale reprezint` aproximativ
50% din vânzarea general` pe o
anumit` categorie. De asemenea,
dac` ar fi s` apreciem vânz`rile
pe zone geografice, cel mai mult
se cite[te \n Muntenia (40% din
vânz`ri), apoi \n Moldova (22%),
\n Ardeal (20%), 12% \n Oltenia [i
6% \n Dobrogea. Elefant.ro
colaboreaz` \n prezent cu
aproximativ 300 de furnizori,
majoritatea edituri, \ns` num`rul
acestora este \n continu` cre[tere.
|n privin]a pl`]ii c`r]ilor livrate
la u[`, doar 5% dintre clien]ii
www.elefant.ro au optat \n 2011
pentru plata cu cardul a
contravalorii comenzilor plasate
\n portal, difen]a fiind reprezentat` de achitarea comenzilor
\n sistem ramburs. |n aceste cifre

ANTREPRENORIAT

nu sunt incluse pl`]ile aferente
comenzilor de carte digital`,
unde modalit`]ile de plat` sunt
exclusiv electronice – plata cu
cardul sau prin Paypal.

CULTUR~
{I RESPONSABILITATE
SOCIAL~

Ruxandra B`naru,
director Elefant.ro

Direc]iile Elefant.ro \n 2012
1. Aplica]ie: Elefant Reader pentru Android, cu magazin de e-books integrat (finalul primului trimestru – \nceputul celui de-al doilea). Prin aplica]ia Elefant Reader pentru Android (pe
lâng` cele pentru iPad [i iPhone), compania va acoperi \n propor]ie de 90% pia]a tabletelor [i
a telefoanelor mobile inteligente.
2. Audio: Lansarea sec]iunii de con]inut audio \n format digital (.mp3) (trimestrul trei).
3. Self-publishing: Lansarea platformei de self-publishing (trimestrul 4). Prin platforma
de self-publishing, orice autor care vrea s` publice o carte o va putea face \n câ]iva pa[i foarte
simpli, f`r` s` existe vreun cost. Autorul se va loga \n contul s`u pe Elefant.ro, va trimite textul
c`r]ii sale \n formatul obi[nuit Word, iar volumul \n format electronic va deveni \n mod automat disponibil pentru achizi]ie.
4. Media: Tot \n 2012, va fi lansat` sec]iunea de media \n format digital. Compania vrea s`
obi[nuiasc` publicul cu ideea c` pentru con]inutul de calitate este normal s` pl`te[ti, iar
“digital” nu echivaleaz` cu “gratuit”.
Valoarea total` a investi]iei \n aceste direc]ii de dezvoltare se ridic` la peste 100.000 de euro.

Fondatorii libr`riei online au
ambi]ia de a dezvolta [i componenta cultural` a proiectului, ca
form` a responsabilit`]ii sociale.
Anul trecut, Elefant.ro a demarat o
campanie na]ional` de \ncurajare
a lecturii pentru copii [i tineri,
“Lectura e cool(tur`)!”, având
drept public ]int` elevii \ntre 10 [i
18 ani. Parteneri \n acest demers
sunt Ministerul Educa]iei [i
Ministerul Culturii, asocia]ii de
bibliotecari, Asocia]ia Editorilor
din România. |n cadrul acestei
campanii au fost acordate \n 2011
peste 1.000 de premii \n c`r]i.
“Mergem \n [coli, vorbim copiilor
despre lectur` [i c`r]i preferate,
apoi \i invit`m s` citeasc` [i s`
intre pe elefant.ro pentru a-[i
posta impresiile de lectur`. Cei mai
activi «cronicari literari» au fost
premia]i la Gaudeamus 2011, iar
urm`torii \[i vor primi
recompensele la Bookfest 2012”,
spune Ruxandra B`naru.
Un alt proiect cultural de succes
al companiei este blogul literar
asociat libr`riei online – BookMag.
Acesta ofer` iubitorilor de carte
repere [i p`reri avizate \n alegerea
anumitor titluri, dup` modelul
suplimentului “Book Review” al
cotidianului american “New York
Times” (NYTBR). De altfel, \n
BookMag pot fi g`site \n prezent [i
recenzii preluate \n exclusivitate
din “NYTBR”, al`turi de materiale
semnate de personalit`]i culturale
importante. De asemenea, oficialii
elefant.ro se gândesc s` sus]in` o
re]ea de lectur`.
Elefant.ro va s`rb`tori [i anul
aceasta World Book Day – Ziua
Interna]ional` a C`r]ii [i a
Drepturilor de Autor. Biz
Biz
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