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FEMEIE DE AFACERI ÎNTR-O LUME A BĂRBAŢILOR
„Suntem femei de afaceri şi ne vom bucura de succes atât timp cât ne vom da toată
silinţa să ne demonstrăm că putem să dăm lovitura oricând ne propunem acest obiectiv”-sunt
afirmaţiile unei femei de success din România care îmi răsună în minte ori de câte ori îmi
propun ceva greu de realizat şi îmi pierd încrederea.
Trăim încă într-o lume care se spune că este a bărbaţilor unde femeile sunt pe loc
secund, deşi realitatea nu susţine acest fapt neapărat. Din ce în ce mai des, în majoritatea
domeniilor femeile ne arată că pot mult mai mult decât ne imaginăm. Poate că din obişnuinţă,
poate că din prejudecată, multă lume, atât bărbaţi cât şi femei sunt obişnuiţi cu imaginea femeii
cu copii în braţe, învârtind în cratiţă şi mai puţin cu imaginea femeii om de afaceri.
Timpul însă a demonstrat că femeile pot fi, în afaceri, egale bărbaților: au carismă,
idei originale și soluții la orice problemă. Pe scurt, conduc afaceri de zeci sau chiar sute de
milioane de euro peste tot în lume și au mii de angajați. Iar România nu face rabat deşi
lupta cu mentalitatea bărbatului, a celor din jur pare mai acerbă.
Cel mai bun exemplu în acest sens este chiar mama mea care în momentul în care a
hotărât că este timpul pentru o schimbare, în urmă cu 3 ani, că nu se mai simte fericită ca
femeie casnică ce are grijă de doi copii, gospodărie şi multe griji, s-a izbit ca de un zi de
mentalitatea celor din jur care nu dădeau şanse prea mari unei femei văduve cu fete de
crescut să îşi deschidă o afacere. Dar mama a preferat să fie lângă mine şi sora mea decât
să muncească în străinătate iar noi să fim singure şi să aibă curaj.
În schimbare există speranţa de mai bine. Dacă speri să îţi îmbunătăţeşti sănătatea,
relaţiile, cariera, venitul sau nivelul de fericire, viaţa de familie ştii că trebuie să faci o
schimbare pentru asta.
Mama a crescut la ţară, unde mama ei a învăţat-o că locul ei e lângă familie şi mult prea
în familie… şi a văzut nenumărate femei care îşi doresc mai mult de la viaţă, îşi doresc o
schimbare, dar nu o fac. Se plâng, visează la o schimbare, dar nu o fac, fără să ştie de ce.
Mediul rural nu îţi oferă prea multe variante de afaceri dar „prima dragoste” a mamei
au rămas produsele de îmbrăcăminte, ea fiind absolventă a specializării tehnician în industria
textilă dar nu a profesat niciodată.
Îmi amintesc cu cât drag ne alegea hăinuţele mie şi surorii mele pentru diverse ocazii,
pentru şcoală sau cu ce bucurie mângâia produsele de îmbrăcăminte când ajungeam la
magazinele din oraş, şi nu din dorinţa de a face shopping ci din dragoste faţă de acest domeniu.
A trecut la acţiune. A înfiinţat societatea comercială, a închiriat un spaţiu spaţios rămas
neutilizat într-o clădire în centrul satului pe care cu ajutorul unor rude l-a renovat dându-i un
suflu nou, a dat telefoane, a stat câteva nopţi bune pe internet să caute furnizori de produse de
îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru femei, copii şi bărbaţi, produse de calitate, româneşti.
I-am explicat mamei ce înseamnă marketingul, ce importantă este promovarea,
strategiile de preţ adoptate, publicitatea, pentru a avea succes, ca mai apoi să alegem cele mai
bune variante în această direcţie. Pot să mă laud că de la început am fost un mic agent de
marketing, am ales numele, sigla, am stabilit viziunea şi multe alte detalii în acest sens. Când
voi termina studiile liceale mă gândesc serios să mă orientez spre marketing.
Am discutat şi despre angajaţi, cât de important este să fie o echipă. Dacă la început
avea o vânzătoare, ea fiind a doua, acum are patru, ceea ce subliniază faptul că este o afacere
de succes la momentul acesta. Sunt o echipă minunată, la baza ei stând comunicarea,
colaborarea, atitudinea de respect şi ajutor, puterea exemplului oferit de mama care şi-a dat
seama că avea în ea puteri nebănuite.
Mama a înţeles că pentru a avea succes maxim trebuie să ia în calcul o serie de calităţi
pe care ar trebui să le transmită ca lider. Stilul ei de conducere se bazează pe colaborare, pe.
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consecvenţă. A învăţat să nu renunţe oricâte beţe în roate ar avea, oricâte aprobări ar avea de
semnat, şi taxe de plătit, să fie competentă, să dea dovadă de creativitate oglindită în felul în
care îşi prezintă produsele pe rafturi, cum îmbracă manechinele, cum decorează magazinul cu
diverse ocazii, să aibă simţul umorului, să dea dovadă de curaj şi inovare. Stabileşte obiectivele
împreună cu echipa şi le comunică astfel încât e sigură că toată lumea este de acord cu ele şi
le-a înteles. Cu paşi mărunţi magazinul mamei a ajuns să fie apreciat şi chiar dacă oraşul e
aproape, mulţi clienţi preferă produsele ei fiind siguri de calitate, fiind convinşi de raportul
corect calitate-preţ, dându-i curaj să meargă înainte.
Am întrebat-o pe mama cum de a fost sigură că va reuşi în afaceri şi mi-a spus că şi-a
impus toată viaţa o serie de reguli după care s-a ghidat şi care i-au folosit şi în această situaţie.
A gândit la scare mare, mai exact şi-a propus lucruri măreţe şi a făcut paşi mici pentru a le
realiza. A stabilit obiective clare pe termen scurt dar şi lung, de la lărgirea sferei de clienţi până
la extinderea spaţiului de vânzare. Nu se mulţumeşte cu puţin, caută mereu să se dezvolte, să
semneze contracte cu furnizori cât mai avantajoşi, să mulţumească cât mai mulţi şi diverşi
clienţi. În ce priveşte discriminarea sexuală şi neîncrederea în faptul că este femeie nu au oprito şi nici măcar împiedicat-o să îşi realizeze visul.
A înţeles că puterea femeii stă tocmai în feminitate, o armă puternică care îţi dă putere
să naşti copii dar şi să te măsori cu puterea sau slăbiciunile bărbatului.
Chiar dacă tata nu mai este de multe ori o aud cum vorbeşte cu el şi îi spune planurile
ei ca apoi să i se însenineze chipul când ne priveşte.
Noi, copiii, o ajutăm şi sprijinim, fiind cel mai valoros exemplu de urmat. Chiar dacă a
renunţat la multe, şi preţul plătit a însumat nopţi nedormite, drumuri, stres, nu a renunţat
niciodată la familie, ziua de duminică fiind doar pentru noi, începând cu mersul la biserică,
continuând cu prânzul în familie de la care nu lipsesc bunicii, şi terminând cu planuri pentru
săptămâna ce urmează.
De-abia aştept să termin liceul, să continui cu studii universitare şi să-i arăt mamei de
câte ori am ocazia că sunt fata ei, şi ce am moştenit de la ea voi transmite şi copiilor mei.
Faptul că sunt femeie nu mă va opri să-mi urmez visele!

