Un as \n afaceri
SE |NTOARCE LA {COAL~
Florin Seg`rceanu [i so]ia sa, Diana, au trecut de la afaceri imobiliare la cele
[colare. Investi]ia lor de trei milioane de euro este \ns` una de viitor.
Academia de tenis trebuie s` mai a[tepte. DE OANA GRECEA
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ac` pe Diana Seg`rceanu

o g`se[ti zilnic \n complexul Greenfield din Pipera la [coala sa,
Little London School, pe Florin
Seg`rceanu \l po]i vedea la sfâr[itul zilei,
când vine s`-[i ia copiii acas`. Ultimul
business al s`u implic` mai mult timp [i
mai mul]i bani decât celelalte afaceri ale
familiei Seg`rceanu. “Cu [coala nu-i de
glumit”, spune Diana Seg`rceanu, care
recunoa[te ca a investit \n \nv`]`mânt
\ntâi pentru ca propriii copii s` aib`
condi]ii adecvate la [coal`. Nu au [tiut de
la \nceput c` vor ajunge la costuri atât de
mari, 3 milioane de euro pentru o [coal`
de talie interna]ional`, dar fac lucrurile \n
etape, pentru c` o autorizare necesit`
timp. Iar \ncrederea [i reclama vin din
vorb` \n vorb`, de la p`rin]ii mul]umi]i.
Pân` la reu[ita din domeniul
\nv`]`mântului (business nonprofit, \nregistrat pe funda]ie) fostul tenisman de
Cup` Davis a avut [i e[ecuri, [i reu[ite \n
afaceri. A [tiut \nc` de când s-a l`sat de
tenis c` vrea s` fac` mai mult decât s` se
implice cu bani. “Am cochetat cu afacerile imediat dup` 1990. Prima firm`, \n
care am participat mai mult cu numele,
era o societate comercial` care s-a ocupat
de textile, deoarece fratele meu a lucrat \n
comer]ul exterior [i a preluat o firm` cu
produc]ie de c`m`[i”, poveste[te
Seg`rceanu. De[i [i-a dezvoltat
activit`]ile, firma a sfâr[it prin reorientarea partenerilor \n mai multe domenii.
“Urm`torul business pe care l-am \nceput a fost dezvoltarea unei fabrici de
mase plastice cu mai mul]i parteneri.
M-am ocupat [i de import-export, am
f`cut de toate”, \[i aminte[te Seg`rceanu.
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Dar \n ultimii 10 ani businessul s`u
principal a fost dezvoltarea imobiliar`.
“De aici au venit fondurile pentru a
\ntre]ine [i a ridica ceea ce am f`cut noi”,
spune acesta. Fostul tenisman a construit, \mpreun` cu al]i doi parteneri, mai
multe blocuri pe segmentul reziden]ial.
“Eu am construit \ntâi pentru folosin]a
personal`, ceva simplu, P+2, iar imobilul
a avut succes. Imediat am avut oferta de
a vinde, profitul era substan]ial [i atunci
mi-a venit ideea s` continuu.” |n aceast`
afacere, rolul lui era de a g`si terenurile
\n zone centrale [i suprafe]ele adecvate.
|n timp a dezvoltat [i alte cl`diri. Criza
le-a blocat celor trei parteneri câteva proiecte, pentru care acum caut` o
CIFRE
alt` utilitate. “Din p`cate, \n
afaceri nu e ca \n tenis, unde
regulile sunt foarte clare. Aici po]i fi u[or
dezam`git, pentru c` oamenii \[i schimb`
ideile, nu-[i ]in promisiunile”, spune fostul antrenor-juc`tor al echipei de Cupa
Davis a României. “|n afaceri cred c` este
foarte important s` fii cunoscut ca o persoan` serioas` [i de \ncredere, pe care
lumea s` se poat` baza, ca [i \n tenis.”
Ata[amentul fa]` de tenis s-a concretizat \ntr-o firm` mai mic`, care importa
echipamente [i racordaje de tenis de la
compania german` Top Speen. Chiar
dac` a renun]at la aceasta, o alt` oportunitate s-a ivit recent. Seg`rceanu a fost
abordat de un prieten pentru a prelua
importul echipamentelor Wilson. “Businessul este \nc` la \nceput, pentru c` noi
am preluat reprezentan]a doar de un an
de zile. New Sport Solution este firma pe
care func]ioneaz` importul de echipament Wilson.” Intersport este clientul cel

mai mare al firmei, iar pentru primele
nou` luni de activitate compania a avut o
cifr` de afaceri de jum`tate de milion de
euro.
Privind \n urm`, Seg`rceanu spune c`
toate lucrurile dup` via]a din tenis au decurs normal. Nu a f`cut nimic singur, a
f`cut cu parteneri [i cu prieteni, [i a[a i-a
fost mai u[or. A avut inspira]ia de a alege
oportunit`]ile care au ap`rut. Pentru viitor, se gânde[te la o academie de tenis de
mici dimensiuni, specializat` pe tenisul
de performan]`. I-ar pl`cea s`-[i lase numele \n tenis pe partea de consultan]`, de
manageriat sportiv, unde s` [lefuiasc` ta-

{coala Little London
2007 Diana [i Florin Seg`rceanu hot`r`sc s`
se implice \n investi]ia \ntr-o gr`dini]` [i
[coal` (Little London)

2009 {coala are clasele I-IV
2010 Autorizarea [i deschiderea ciclului
gimnazial; [coala se mut` \n
complexul reziden]ial Greenfield,
lâng` Zoo B`neasa

2011 175 de copii studiaz` la Little London
2013 Campus [colar pe o suprafa]` de
4.300 mp, \n urma unei investi]ii de
3 milioane euro, finan]are asigurat`
de Florin Seg`rceanu

lente. “Trebuie s` termin proiectul cu
[coala [i gr`dini]a, pentru care avem
câ]iva ani de tras deoarece este o
investi]ie mare”, poveste[te Florin
Seg`rceanu. |n zona [colii Little London,
familia Seg`rceanu mai de]ine 3.500 de
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metri p`tra]i pe care ar putea construi
aceast` academie.
Dup` tenis, via]a lui Seg`rceanu s-a
schimbat \n bine [i faptul c` [i-a \ntemeiat o familie l-a f`cut s` treac` mai u[or
peste faptul c` nu mai este juc`tor. La 50
de ani, Seg`rceanu are doi copii, o fat` [i
un b`iat. Momentele de cump`n` din
via]a sa au fost mai mult \n timpul carierei sportive. “Am fost \ndrumat s` r`mân
\n str`in`tate, dar nu am putut face acest
lucru din cauza familiei. Tat`l meu era
antrenor la Dinamo, fratele meu lucra \n
comer]ul exterior [i nu voiam s` le distrug vie]ile”, spune tenismanul. Cele mai
fericite momente pentru el au venit odat`
cu copiii [i \ntemeierea unei familii.
|n afar` de afaceri, Florin Seg`rceanu
se preocup` de câ]iva ani de golf, pe
care-l practic` cu aceea[i pasiune avut` [i
pentru tenis. So]ia sa \l caracterizeaz` ca
fiind un om foarte realist, care \[i d`
seama c` uneori visele trebuie s` fie dublate de posibilit`]i. “Juc`torii de tenis au
o dezvoltare a spa]ialit`]ii, sunt personalit`]i foarte complexe. Vorbesc multe
limbi str`ine, se descurc` \n orice condi]ii
i-ai pune”, spune Diana Seg`rceanu.
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{COALA, PROIECTUL DE SUFLET
|ntreaga investi]ie \n proiectul din
\nv`]`mânt va ajunge la 3 milioane de
euro, atunci când campusul Little London va avea o suprafa]` total` de peste
4.000 de metri p`tra]i, aproape dublu
fa]` de suprafa]a pe care este construit`
[coala acum.
Jum`tate din investi]ie este destinat`
extinderii spa]iului destinat claselor suplimentare VII-IX, pentru ca pân` \n septembrie 2014 aceasta s` fie direc]ionat`
c`tre ridicarea unui nou etaj al cl`dirii
pentru elevii de liceu. Break-even-ul la
[coal` este prev`zut peste 15 ani.
“Deocamdat` suntem la faza \n care aducem bani de-acas`”, arat` Diana
Seg`rceanu. Taxa stabilit` la Little London School este una dintre cele mai mici
de pe pia]`, chiar dac` [i-o permit doar
cei din clasa de mijloc \n sus: 6.900
euro/an pentru elevi [i 3.500 euro/an la
gr`dini]`. “Noi ]intim p`rin]ii din middle
[i top management sau care au afaceri
proprii [i care doresc s` investeasc` \n
educa]ia copiilor lor”, spune aceasta. Biz
Biz
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