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Complexul Educațional Lauder-Reut 

Proiect parteneriat Compania Estée Lauder Romania 

 

Feedback elevi, aplicare chestionar de marketing la Douglas – Unirea 

 

„Proiectul cu Estée Lauder Romania constă, între altele, în învățarea unor tehnici de marketing și de 

studiu al pieții. Pe baza unui chestionar sociologic, cu 12 întrebări și variante de răspuns, am încercat să aflăm 

de la clienții din magazinul Douglas - Complexul Unirea, care le sunt preferințele în materie de produse 

cosmetice și parfumuri și ce apreciază mai mult la brandurile din portofoliul Estée Lauder Romania. Sperăm 

ca rezultatele cercetării noastre să fie utile atât Companiei Estée Lauder, cât și magazinului Douglas. În timpul 

cât am aplicat chestionarele, în magazin au intrat, în medie pe oră, 35-40 de persoane (chiar dacă nu era un 

interval de vârf), iar 10-15 dintre ele au și cumpărat produse. Vânzătoarele și beauty adviser-ii au fost foarte 

amabili cu clienții, explicându-le și arătând interes pentru nevoile și preferințele acestora. Compania Estée 

Lauder are un sector bine individualizat în magazin, imposibil de trecut cu vederea datorită poziționării, 

aranjamentului produselor și culorilor plăcute. Aceste întâlniri și experiențe sunt benefice pentru elevii 

Complexului Educațional Lauder-Reut deoarece suntem puși în situația să relaționăm direct cu clienții și să 

învățăm cum se face un studiu de piață într-un domeniu atât de special. Totodată, noi putem oferi managerilor 

idei inovatoare și nonconformiste.” (Cezara Giugula, 10 R) 

 

„Experiența din Douglas-Unirea a fost extrem de interesantă deoarece am pus în practică teoria învățată 

la cursul de Media și Comunicare din cadrul școlii și am interacționat cu oameni din domeniul de beauty. 

Consultanții din magazinul Douglas au fost foarte prietenoși și ne-au ajutat atunci când am avut nevoie, 

explicându-ne noțiuni elementare despre vânzarea parfumurilor și produselor de make-up și skincare. Oamenii 

care ne-au împărtășit experiențele și opiniile lor cu privire la mărcile din portofoliul Estée Lauder Companies 

au fost extrem de deschiși și s-au arătat încântați să ne răspundă la întrebări.” (Bianca Gheorghiu, X R) 

 

„Vizita efectuată la magazinul Douglas a fost interesantă și provocatoare. Am luat contact cu un tip de 

activitate despre care știam foarte puțin, însă, depășind bariera emoțiilor, am reușit să comunic cu clientele și 

să aflu preferințele și opinia acestora despre anumite branduri și produse cosmetice. De la o persoană la alta, 

eram mai pregătită și mai inspirată pentru modalitatea de abordare în completarea chestionarelor. Au fost 

câteva cliente care nu au dorit să participe la sondaj, însă cele mai multe dintre persoanele chestionate au fost 

deschise discuției și m-au sprijinit cu răspunsuri pentru toate reperele. M-a bucurat faptul că, inclusiv cele 
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câteva cliente de altă naționalitate au răspuns, ocazie cu care am fost pusă în situația de a traduce pe loc 

întrebările și de a lansa un dialog în limba engleză. M-a surprins plăcut preocuparea clientelor pentru anumite 

produse cosmetice, pentru calitate și nu doar pentru cele „în trend” și grija cu care le compară și apoi le aleg. 

De asemenea, am remarcat fidelitatea clientelor față de anumite produse. Vă mulțumesc pentru șansa de a fi 

utilă. A fost o plăcere pentru mine să joc acest rol.” (Iris Polihroniade, IX U) 

 

 „Proiectul care defineşte internship-ul de la Estēe Lauder constă ȋntr-un studiu de piaţă, ȋntr-unul dintre 

magazinele Douglas. Am alcătuit un chestionar cu ȋntrebări pentru clienţii magazinului, pentru a descoperi 

punctele forte ale unor produse cosmetice sau parfumuri sau, din contră, slabiciunile. Printre standurile cu 

produse cosmetice, fiecare dintre noi întâmpina clienții, cerându-le câteva momente pentru a răspunde 

întrebărilor. Unii au acceptat, alţii nu, ȋnsă abordarea lor a fost cea mai grea parte. Personal, simțeam că mă 

încurc şi mi-era frică să nu cauzez plecarea lor din magazin, din cauza insistențelor mele. Ȋn fine, această 

experienţă m-a ajutat să înțeleg efortul pe care ȋl depun persoanele care lucrează cu oamenii, ȋn general: de la 

beauty adviser la jurnaliști este nevoie de mult curaj pentru a face treaba cu seriozitate. Şi cu siguranţă le voi 

oferi mai multă atenţie celor care ȋmi vor solicita opinia, ȋn magazine sau pe stradă.” (Ruxandra Pelin, X U) 

 

„Experiența de la Douglas a fost foarte interesantă. La început am fost stângace și timidă, dar apoi m-

am descurcat și am început să interacționez cu clienții. Experiența în sine este una pe care mi-o doream încă 

din copilărie. În urma orelor petrecute în magazine, am realizat cât de important este să ai o pregătire temeinică 

despre produsele pe care le prezinți clienților.” (Ana Ingrid Dorobanțu, IX U) 

 

„De experiența la magazinul Douglas din Complexul Unirea,  îmi voi aminti cu siguranță mult timp de 

acum înainte. La început am fost un pic neîncrezătoare în mine, ba chiar puțin speriată de faptul că trebuia să 

intervievez persoane străine, dar modul în care doamnele angajate s-au purtat cu mine m-au făcut să trec peste 

orice teamă. Am fost surprinsă să văd atât de multe persoane – clienți, posibili clienți - dornice să ne ajute la 

completarea formularelor. Cu unele dintre acestea chiar am vorbit  despre această pasiune comună ce ne leagă. 

Chestionarele  au fost completate foarte repede, în mai puțin de o oră, fapt ce m-a întristat puțin, deoarece chiar 

voiam să mai stau și să discut cu cât mai multe persoane despre această temă, aflându-le părerea. Țin să le 

mulțumesc tuturor persoanelor care au ajutat la realizarea acestui  proiect minunat și sper ca activitatea la acest 

proiect să fie în continuare la fel de frumoasă ca până acum.” (Ana Cojocaru, IX U) 

 

 „Mi-a plăcut mult experiența de la Douglas. Acolo am avut ocazia să aflu de ce ține cont un client 

înainte de a cumpăra un produs și cum află de acesta. Unii clienți nu știau care sunt brandurile care fac parte 
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din Estée Lauder Companies și au fost surprinși să afle că produsele pe care le folosesc zilnic aparțin acestei 

companii. Mi s-a părut interesant faptul că multe persoane au zis că, atunci când aleg un produs, aspectul și 

brandul său sunt factori importanți. Un alt lucru surprinzător este că toate persoanele chestionate au spus că 

află informații despre produse de pe Internet și foarte puține au precizat că aleg alte variante, precum 

televiziune, radio sau reviste.” (Antonia Ionescu,  IX U) 

 

„Experiența pe care am avut o la Douglas a fost una foarte interesantă. La început am avut mari emoții 

să vorbesc cu persoane necunoscute, dar cu ajutorul și susținerea profesoarei Liana Ionescu mi-am făcut curaj 

și am reusit să completez, împreună cu colega mea, 11 chestionare cu întrebări legate de compania Estée 

Lauder. Cu ajutorul acelor chestionare, am reușit să aflu opinia clienților despre cum aleg cosmeticele și 

parfumurile, ca și părerea bună pe care o au despre brandurile din portofoliul Estée Lauder. Am rămas plăcut 

impresionată de această experiență, care aș dori să se repete.” (Ioana Marchiș, IX U) 

 

„Aplicarea chestionarului din acest proiect în magazinul Douglas m-a făcut să înțeleg modul de gândire 

al clienților în alegerea unui produs. În plus, am învațat să dialoghez cu diferitele tipuri de clienți. Mi-a plăcut 

și că, în final, fiecare dintre noi am primit o brățară-fundă impregnată cu parfumul nostru preferat.” (Elena 

Becheanu, IX R) 

 

„Experiența pe care am avut-o la Douglas a fost una frumoasă. Am putut afla opiniile altor persoane 

față de cosmetice și parfumuri, față de brand-urile din portofoliul Companiei Estée Lauder. A fost distractiv să 

abordăm oameni diverși, cu păreri total diferite, ceea ce mi-a demonstrat că fiecare suntem unici. Aștept cu 

nerăbdare încă un astfel de experiment!” (Ioana Diaconescu, IX U) 

 

 

 

 

 


