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TURISM

- Doamnã Mariana Suciu, aþi preluat de
curând funcþia de director general al ROMEXPO. Care sunt prioritãþile dvs. în aceastã
poziþie?
- Am început prin redefinirea strategiei ºi
politicilor comerciale þinând cont de evoluþia
mediului economic din aceastã perioadã ºi a
previziunilor pentru urmãtorii doi ani. Astfel,
prin modul în care ne desfãºurãm activitatea,
încercãm sã contribuim la creºterea ºi dezvoltarea relaþiilor comerciale atât la nivel
naþional, cât ºi prin atragerea de furnizori,
colaboratori sau investitori din alte þãri în
domeniul agriculturii, construcþiilor ºi amenajãrilor, turismului, HORECA, educaþiei, în
sectorul alimentar ºi în cel medical. Tot în
acest sens vizãm ºi consolidarea ºi extinderea
parteneriatelor cu Ministerele, Ambasadele ºi
Asociaþiile Profesionale.
- Presa a semnalat o scãdere a profitului
ROMEXPO în ultimii ani. Care ar fi soluþia
relansãrii?
- Aceastã scãdere a profitului ROMEXPO este
absolut normalã, în contextul crizei economice
prin care România trece încã din 2008 ºi care a
afectat activitatea ºi rezultatele tuturor societãþilor comerciale, nu numai din þara noastrã, ci
din întreaga lume. Este foarte adevãrat cã noi
am fost direct afectaþi, prin specificul activitãþii noastre, deoarece toate companiile ºi-au
redus considerabil bugetele de marketing ºi
astfel fie au participat cu suprafeþe mai mici în
cadrul târgurilor ºi expoziþiilor organizate de
noi, fie au participat la mai puþine ediþii sau
chiar au renunþat la aceastã modalitate de promovare. Trebuie sã þinem cont ºi de faptul cã
numeroase firme au dispãrut de pe piaþã în
aceastã perioadã ºi nu mã refer aici doar la
întreprinderile mici ºi mijlocii, ci ºi la marile
companii, unele dintre ele chiar multinaþionale. O primã soluþie a relansãrii, pe care
noi am adoptat-o deja, este principiul flexibilitãþii, prin oferirea de soluþii ºi pachete de produse ºi servicii adaptate nevoilor fiecãrui
client, care sã poata beneficia de toate facilitãþile de care are nevoie, la standarde ridicate.
De exemplu, începând din acest an, toþi
expozanþii ºi vizitatorii Centrului Expoziþional
ROMEXPO vor avea acces gratuit la internet
wireless.
- Care sunt principalele proiecte derulate de
ROMEXPO în 2011 pentru diversificarea
serviciilor sale?
- Anul 2011 a fost un an al schimbãrilor atât la
nivel managerial, cât ºi al abordãrii politicii de
investiþii interne. Oferta de servicii ROMEX-
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PO a fost diversificatã ºi aliniatã la cerinþele
pieþei. Astfel, expozanþii au la dispoziþie un
pachet complet, cuprinzând de la serviciile de
construcþie stand, amenajare, închiriere
mobilier, pânã la servicii de publicitate, telecomunicaþii, pazã, curãþenie etc. Þinând cont de
feed-back-ul expozanþilor, ROMEXPO ºi-a
propus sã demareze încheierea unor parteneriate cu companii importante în domeniul telecomunicaþiilor ºi media, în vederea asigurãrii
unor servicii de telecomunicaþii ºi promovare
de înaltã calitate.
- La nivel managerial, care sunt noutãþile
promovate în scopul menþinerii unor standarde ridicate în activitatea ROMEXPO?
- O noutate principalã, stabilitã la nivel managerial, se referã la derularea de cãtre ROMEXPO SA a proiectului de documentare,
implementare, certificare ºi menþinere a unui

Sistem de Management al Calitãþii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001: 2008.
Aceastã decizie a managementului a fost fundamentatã, printre alte considerente, pe necesitãþile societãþii de a stabili un cadru organizaþional în vederea îndeplinirii obiectivului general de creºtere a capacitãþii ROMEXPO S.A.
de a satisface cerinþele clienþilor sãi, respectiv
de a stabili un flux informaþional intern coerent
ºi eficace. În urma derulãrii procedurilor de
certificare, organismul TUV Thuringen a emis
în mai 2011 certificatul care atestã aplicarea de
cãtre ROMEXPO S.A. a cerinþelor standardului SR EN ISO 9001:2008 pentru urmãtoarele
domenii de activitate: • Organizarea târgurilor,
expoziþiilor ºi evenimentelor; • Închirierea
pavilioanelor, spaþiilor exterioare ºi a sãlilor de
conferinþã; • Proiectarea, construcþia ºi amenajarea standurilor expoziþionale. Aceastã certificare adaugã valoare ºi din punct de vedere al
imaginii societãþii, în sensul cã ROMEXPO
S.A. furnizeazã încredere cã îndeplineºte în
mod constant cele mai diverse ºi complexe
cerinþe ale clienþilor sãi.
- Care sunt tendinþele companiilor participante la târguri ºi expoziþii, ce s-a schimbat
în nevoile ºi pretenþiile lor în relaþia cu un
centru expoziþional?
- Un târg sau o expoziþie se organizeazã, în

primul rând, în beneficiul expozanþilor care,
prin participare, sunt interesaþi sã-ºi menþinã
ori sã-ºi sporeascã potenþialul competitiv pe
pieþele de interes, urmãrind realizarea anumitor obiective ºi obþinerea unor avantaje de
preferabil pe termen lung. În contextul economic actual, tendinþa companiilor participante la târgurile ºi expoziþiile ROMEXPO
este aceea de continuitate, menþinere ºi
creºtere a cifrei de afacere pe piaþa respectivã
de profil. În acest sens, solicitãrile companiilor
expozante cãtre ROMEXPO se axeazã, în
principal, pe servicii care asigurã: flux de vizitatori, cu precãdere specialiºti în vederea stabilirii contactelor ºi a premiselor unor noi
afaceri, promovare, transmiterea rapidã ºi sigurã a informaþiilor (internet wireless).
- Ca om cu bogatã experienþã în cadrul
ROMEXPO, cum credeþi cã poate fi stimulatã industria de târguri ºi expoziþii?
- O contribuþie importantã în acest sens o pot
avea instituþiile statului, care ar putea încuraja
prin diverse programe de finanþare agenþii economici sã fie prezenþi la proiectele pe care noi
le derulãm. Avem deja o colaborare foarte
bunã cu Camerele de Comerþ ºi Industrie din
România ºi cu cele bilaterale, cu Ambasadele,
Ministerele, Asociaþiile Profesionale ºi
Universitãþile care ne ajutã sã diseminãm
informaþiile în mediile de interes.
- Sfârºitul de an înseamnã o perioadã plinã
pentru ROMEXPO. Cu ce atracþii speciale
vã aºteptaþi vizitatorii?
- În luna noiembrie ne aºteptãm vizitatorii la
Târgul de Turism al României – Ediþia
Toamnã 2011, Expoziþia internaþionalã de
echipamente, dotãri ºi mobilier pentru hoteluri
ºi restaurante - Romhotel, Expoziþia de ceai,
cafea ºi ciocolatã – Cafe & Chocolat,
Expoziþia de gastronomie ºi catering – Art
Cuisine Festival, Târgul erotic - Sexxxpo ºi
Expoziþia de produse ºi echipamente stomatologice - Denta. De asemenea vom profita de
frumoasa perioadã a sãrbãtorilor de iarnã ºi
încã din primele zile ale lunii decembrie,
respectiv pe 1 Decembrie, de Ziua Naþionalã a
României, concomitent cu deschiderea Kidex
– Expoziþie de produse ºi servicii pentru nounãscuþi, copii, viitoare mãmici ºi pãrinþi, C-BS - Târgul de Cadouri de Crãciun, Decoraþiuni
ºi Suveniruri ºi Bijoux - Expoziþie de bijuterii,
ceasuri ºi accesorii, vom încerca sã creãm
atmosfera specificã de sãrbãtoare ºi bucurie în
Centrul Expoziþional ROMEXPO.
Interviu realizat de
Mãdãlina Firãnescu

