Afaceri
|N BARCA ALTORA
Au 56, respectiv 36 de ani [i conduc afaceri din turism. Cu ceva timp \n urm` erau
propriii [efi, iar via]a ar`ta un pic altfel. Mircea Vladu (Prestige Tours) [i Remus
Vi[an (Paravion) fac fa]` acum provoc`rilor venite din partea managementului
GED, fondul de investi]ii care le-a achizi]ionat afacerile. DE OANA GRECEA

A

cum, cei doi antreprenori

fac parte integrant` din Happy
Tour, cel mai mare tour-operator de pe pia]a de turism din
România, care a integrat sub
aripa sa afacerile Paravion (singura
agen]ie 100% online), Prestige Tours (liderul agen]iilor tour-operatoare) [i Travel House (brandul de lux al grupului).
Mi[carea f`cut` de Mircea Vladu acum
aproximativ un an a [ocat mult` lume
din industrie. Agen]ia sa, Prestige Tours,
era afacere de familie, se afla \ntre firmele
frunta[e din domeniu, cre[tea de la an la
an, iar notorietatea sa era foarte bun`. De
asemenea, dup` 21 de ani pe pia]a de turism din România, Mircea Vladu nu prea
mai avea ce \nv`]a de la al]ii, iar banii nu
i-au lipsit, având \n vedere c` Prestige
Tours era profitabil`. {i totu[i, exact vârsta a fost, se pare, motorul principal al
vânz`rii. “De la o anumit` vârst` nu mai
vrei s` por]i responsabilitatea oamenilor
cu care lucrezi. Prestige a avut o cre[tere
s`n`toas`, de 10 - 15% \n intervalul 2008
- 2011. {i, pân` la urm`, un business de
familie are [i el limitele lui”, ne-a declarat
Mircea Vladu, acum Deputy Managing
Director la Prestige Tours. Fiica este \n
continuare mâna sa dreapt` [i \n noua
firm`. So]ia domnului Vladu s-a retras,
conduce un business de ni[`, cu o licen]`
pe formare profesional` [i nu face concuren]` firmei Happy Tour Group.
Dar discursul lui Vladu s-a schimbat
u[or fa]` de momentul vânz`rii, care a
constat \ntr-o parte de cash (\nc` confiden]ial) [i o parte (aproape 5%) \n
ac]iuni ale Happy Tour. Dac` atunci
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turism. “Sunt la vârsta când pot s` m`
spera s` vin` mai repede momentul timbucur [i de alte lucruri. Am muncit destul
pului liber petrecut cu familia, mai ales
de greu [i destul de mult [i nu m` sperie
cu nepo]ica de [apte ani, pentru Vladu
oricine ar veni”, spune Vladu. Dar nu oritimpul este \nc` o problem`. Ca antrecine \[i permite s` achizi]ioneze un grup
prenor, programul era mai flexibil, iar
de talia Happy Tour. Variantele sunt: ori
\ntâlnirile se puteau pune la orele care \]i
un alt fond de investi]ii, ori un tour-opeconveneau. Ca manager angajat \ntr-o
rator foarte mare din Europa.
companie gen corpora]ie, trebuie s` resLa nivel personal, Mircea Vladu nu mai
pec]i procedurile [i s` \ncepi odat` cu
de]ine alte businessuri. Ca persoan`
ceilal]i. De asemenea, pe cont propriu
fizic` termin` o investi]ie imobiliar` –
deciziile \]i apar]in \n totalitate [i le po]i
apartamente \n Bucure[ti construite cu
lua pe loc, ca manager trebuie s` le supui
unor aprob`ri. “Pân`
acum aproape toate
propunerile mi-au
De la o anumit` vârst` nu mai vrei
fost acceptate”,
spune Vladu f`r` a
s` por]i responsabilitatea oamenise plânge. Dovada c`
lor cu care lucrezi. {i, pân` la urm`,
parteneriatul \ntre
un business de familie are
ac]ionarul minoritar
[i managementul
[i el limitele lui.”
grupului este \n
Mircea Vladu, Deputy Managing
regul` o constituie
prelungirea contracDirector, Prestige Tours
tului cu \nc` un an.
“Contractul a fost
scopul de a le vinde, care \i vor asigura o
semnat pe un an [i expir` \n curând, dar
b`trâne]e lini[tit`. Viitorul \l vede poate
se prelunge[te automat dac` ambele
mai mult \ntr-un post de consilier, nu
p`r]i sunt de acord cu acest lucru”,
\ntr-o activitate care s` necesite 10 - 12
explic` Vladu.
ore de munc`. “Am vândut foarte multe
Investitorul român nu se teme de posidestina]ii, dar de v`zut nu am v`zut nici
bila schimbare a [efilor [i chiar a ac]iona10%”, spune Vladu, care se gânde[te seriatului. Se [tie c` un fond de investi]ii
rios s` c`l`toreasc` mai des [i pe pecump`r` pentru a vinde mai profitabil
rioade mai lungi de timp.
\ntr-un orizont de timp. “De aceea nu am
Dac` ar fi s` priveasc` \n urm`, cele
vândut toate ac]iunile, pentru c` fondul
mai grele momente ale vie]ii de antreprede investi]ii [tie s` fac` bani, iar eu [tiu s`
nor au fost prin 1991 - 1992, când toat`
fac turism”, recunoa[te Vladu. El spune
valuta din cont a fost transformat` \n lei,
c` poate face [i alte lucruri, nu numai \n

“

Remus Vi[an, Deputy Managing
Director, Paravion Tour [i Mircea Vladu,
Deputy Managing Director, Prestige Tours
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ca m`sur` a unei decizii luate de primministrul de atunci, Theodor Stolojan.
“S-a luat o hot`râre c` nicio firm` nu mai
are voie s` de]in` valut` \n cont. Când
aveai nevoie, trebuia s` faci licita]ie, iar
infla]ia era galopant`. Noi am cump`rat
din ce \n ce mai scump [i era s` intr`m \n
faliment”, \[i aminte[te Vladu. Printre
cele mai mari satisfac]ii ar numi faptul
c`, \n 22 de ani de antreprenoriat, a reu[it
s` transforme numele firmei \n renume,
s` aib` cel mai mic procent de
reclama]ii/nemul]umiri de pe pia]a româneasc` [i s` aib` angaja]i care i-au
stat al`turi timp de 12 sau chiar 15 ani.
Chiar [i integrarea, \mpreun` cu echipa
sa, \n noua structur` a grupului Happy
Tour, Vladu ar enumera-o la momente
mai grele dar dep`[ite cu brio.
“Nu e u[or cu aceste noi proceduri,
schimb`ri de sisteme, de softuri”,
explic` el.

“

A VÂNDUT CA S~ CREASC~
Pe Remus Vi[an (36 de ani), Deputy
Managing Director la Paravion
Tour, alte motive l-au mânat \n vânzarea c`tre GED. Al`turi de ceilal]i
doi ac]ionari ai companiei Millenium Tour (din care f`cea parte, ca
brand, Paravion), a con[tientizat c`
nu mai au resursele s` creasc`, s` investeasc` pentru a se dezvolta.
Agen]ia, ca [i portalul de rezerv`ri online
nu fuseser` gândite \n scop de exit. “Managementul GED ne-a ar`tat c` turismul
se poate face altfel. Acesta a constituit
motivul pentru care am fost deschi[i spre
vânzare. Ne-a pl`cut cui vindem [i ce urmeaz` s` facem, adic` un business de viitor. Exist` oportunit`]i, deschidere spre
exterior – acces la know how, exact ce ne
lipsea \nainte”, m`rturise[te Vi[an.
|nc` de pe b`ncile facult`]ii, tân`rul
din Timi[oara a muncit \n turism. Al`turi
de doi prieteni, Daniel Pi]urlea [i Drago[
Penca, actualmente ac]ionari [i la Orhideea Spa, au \nfiin]at \n 1999 agen]ia
Millenium Tour. “Ini]ial, ne-am ocupat
de grupuri, dar am fost prima agen]ie
care a avut un hotel \n gestiune \n
Croa]ia. Pe timpul iernii am avut revelioanele la Praga cu vagoane de dormit,
un alt program produs de noi [i bine primit de pia]`”, spune Vi[an. Pentru c`
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avion. Am \nceput colaborarea cu Monopoly TV, \n re]eaua de aeroporturi”, mai
spune Vi[an. Astfel c`, \n timp, Paravion
a crescut organic, atr`gând \n 2010
aten]ia fondului de investi]ii spaniol.
“A fost mai obositor când eram antreprenor. Puteam veni la serviciu când vroiam, dar nu-mi permiteam asta. Nu-mi
puteam lua foarte multe zile libere. Acum
sunt mai organizat, e mult mai bine. Antreprenorul este \ntr-o continu` fug`, este
responsabil pentru orice [i nu mai are
timp. Aici (\n cadrul Happy Tour Group)
totul este pus la punct, nu m` ocup de resurse umane [i financiar. M` pot concentra pe ce trebuie, respectiv segmentele de
tehnologie [i marketing”, explic` Remus
Vi[an. O diferen]` vine [i din faptul c`
\nainte era nevoit s`-[i reinvesteasc` veniturile, iar
Managementul GED ne-a ar`tat c` acum nu mai e nevoie s`
personal.
turismul se poate face altfel. ~sta investeasc`
Rezultatele Paravion \l
a fost motivul pentru care am fost fac pe Remus Vi[an s` fie
deschi[i spre vânzare. Ne-a pl`cut fericit c` a vândut. Pentru
prima parte a anului, trancui vindem [i ce urmeaz` s` facem, zac]iile online au avut o
cre[tere de 69% fa]` de
adic` un business de viitor.”
aceea[i perioad` a anului
Remus Vi[an, Deputy Managing
trecut. Cre[terea a fost posibil` ca urmare a unei noi
Director, Paravion Tour
investi]ii de schimbare a
tehnologiei din spatele Paravion, care permite clientului s` navistruc]ia site-ului, preg`tirea
gheze mult mai repede pe site. “Din
opera]ional` [i \ntr-un buget de markedatele culese de pe site s-a dovedit ca
ting. |n câteva luni au pus la punct toate
s-a m`rit procesul de decizie. A sc`zut
acestea [i \n 2005-2006 au \ncercat s`
cu 25-30% timpul petrecut pe site [i a
cunoasc` pia]a. Au ales numele de Paracrescut ritmul de conversii dup` ce am
vion, profitând de renun]area la acest
schimbat tehnologia”, explic` managenume de c`tre Po[t` (par avion era un
rul. |n 2011 au avut loc peste 80.000 de
termen folosit pentru trimiterea de corezerv`ri online, iar pentru anul acesta
lete). “De la \nceput am dorit ca Para]inta vizeaz` peste 100.000 de
vion s` vând` bilete 100% online, nu am
rezerv`ri. Investi]ia Paravion din 2011 a
vrut s` fim o platform` care vinde bilete,
fost de 400.000 de euro, bani pe care
[i apoi ele sunt prelucrate de agen]i care
fo[tii ac]ionari nu i-ar fi avut dac` ar fi
\ncaseaz` banii. 2005 a fost un an favocontinuat singuri.
rabil unei astfel de investi]ii, pentru c`
Remus Vi[an este un manager din
GECAD lansase e-Payment.”
genera]ia nou`, c`ruia \i place s` c`l`to|n 2007, doar platforma respectiv` nu
reasc` (iube[te soarele din Mediterana),
era suficient`, num`rul rezerv`rilor [i
s` stea cu familia (are doi copii: o feti]`
pl`]ilor online fiind \nc` destul de mic.
de 5 ani [i un b`iat de 3 ani), care mi“Ne-am dat seama c` avem nevoie de un
zeaz` \n promovarea Paravion pe social
marketing online agresiv [i am c`utat
media [i pe influen]a (\n timp) a bloggeparteneriate care s` ne ajute s` atingem
rilor specializa]i asupra pie]ei. Biz
clien]ii care vor s` cumpere bilete de
erau tineri [i \ntreprinz`tori, au \ncercat
[i internetul, pornind \n 2001 - 2002 primul portal: concediu.com. |ncepând din
2004 au urm`rit atent tehnologia din
spatele site-urilor. |n 2005, dup` prezentarea Amadeus Romania a unei platforme de vânzare online a biletelor de
avion, au \nceput s` se gândeasc` la variante de dezvoltare. “|ntrebarea noastr`
c`tre cei de la Amadeus a fost cum putem
s`-i ajungem din urm` pe cei mari. Ni s-a
spus c` nu se poate, dar putem \ncerca
ceva, cu risc mare”, poveste[te managerul Paravion Tour. Ac]ionarii de atunci
s-au hot`rât s` achizi]ioneze tehnologia
de la Amadeus, cu o investi]ie peste
5.000 de euro. Dar, pe lâng` platforma
respectiv`, mai trebuia investit \n con-

