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    Vizita la Estée Lauder Romania –  

o experiență nouă și un proiect îndelungat 

‒ Impresii ale elevilor ‒    

 

 „Această primă vizită în cadrul cursului de Media a depășit  cu totul așteptările mele. Am crezut 

că o să fie o întâlnire formală, poate chiar un pic plictisitoare, dar nu a fost nici pe departe așa. Încă de la 

intrarea în sediul Estée Lauder Romania, am avut un feeling că totul va fi deosebit de plăcut și instructiv. 

Reprezentanții companiei ne-au primit cu zâmbetul pe buze, fapt ce mi-a diminuat emoțiile legate de prima 

mea zi în cadrul acestui proiect. Trebuie să recunosc, la partea cu procentele și matematica m-am cam 

pierdut puțin, dar restul a fost de-a dreptul minunat. Am ascultat  fascinată toate explicațiile. Nu știu dacă 

este datorită faptului că sunt un „make-up lover” sau modul în care ne-a fost prezentat totul a reușit să îmi 

capteze atenția în așa mare măsură. Pe lângă toate acestea, cred că m-a bucurat cel mai mult  faptul că am 

purtat o conversație lejeră, și nu una rigidă, că am putut să fim în largul nostru. În plus, reprezentanții 

Estée Lauder ne-au cerut opinia și au dorit să descopere cum gândim și după ce criterii alegem noi, „noua 

generație”, produsele de cosmetică și parfumurile. Ceea ce a contat foarte mult, deoarece ne-am dat seama 

că există implicare și interes din partea ambelor părți. Experiența a fost minunată. Mă bucur că m-am 

implicat în acest proiect și că pot să contribui la realizarea lui.” (Ana Cojocaru, 9 U)  

 

„O discuție despre diferite brand-uri și produse de make-up, în care ni s-a cerut părerea cu mult 

interes, pentru a fi luată în considerare. Asta este ceea ce a reprezentat pentru mine experiența la sediul 

Estée Lauder Romania. Șefii departamentelor – fiecare având în grijă un brand ce aparține companiei 

Estée Lauder – ne-au „vândut” niște ponturi despre job-ul lor, ne-au explicat cum funcționează 

introducerea unui nou brand pe piața din România, fiind ȋntr-adevăr foarte multă muncă, standarde de 

atins și cerințe de care trebuie să se țină cont cu mare strictețe. Este nevoie de un plan de dezvoltare pe 

minimum 5 ani, care trebuie urmat îndeaproape. Însă toată această muncă nu trece neobservată, mai ales 

atunci când parametrii de productivitate/comercializare în ultimii 3 ani plasează România pe locul întâi în 

Europa. Mai mult decât atât, Estée Lauder este compania de make-up numărul 1 în România. Munca grea 

este răsplătită!” (Ruxandra Pelin, 10 U) 
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„Ce este o companie? Marketing, organizare, mult efort depus și multă muncă. Asta este ceea ce 

am învățat la Estée Lauder Romania. Make-up, skin care, parfum - subiecte pe care la momentul respectiv 

nu le consideram o prioritate, mi-au stârnit interesul la discuția pe care am avut-o cu gazdele noastre. 

Lucrul pe care l-am învățat din această experiență este că a coordona brand-uri cosmetice este un concurs 

constant, nu numai cu cei care reprezintă concurența, dar și cu cei din jur, cu clienții actuali și potențiali. 

Și că întotdeauna trebuie să fii numărul 1!” (Ioana Diaconescu, 9 U) 

   

„La sediul Estée Lauder Romania, ne-au întâmpinat și oferit explicații domnul Adrian Simionescu, 

country manager, și membrii echipei de marketing și PR. Am aflat multe informații despre brandurile din 

portofoliul Estée Lauder Romania: Estée Lauder, Tom Ford, Bobbi Brown, Clinique, M.A.C., La Mer, dar 

și altele, de nișă. Pentru a înțelege mai bine cum se face marketingul produselor și cum trebuie interpretat 

nivelul vânzărilor, au fost folosite scheme și diagrame. Specialistul în marketing planifică, încă de la 

începutul anului, etapele și obiectivele pe care firma trebuie să le atingă pentru a avea succes. Altfel spus, 

„planifică viața brandului”. Noi am fost deosebit de curioși și am pus tot de felul de întrebări. Așa am aflat 

că produsele Companiei Estée Lauder se fabrică în SUA, Marea Britanie, Elveția, Canada și China; că 

testerele au aceeași calitate cu produsele destinate vânzării, ambele plecând din același container. Singura 

diferență este ambalajul – unul foarte simplu, pentru tester, iar cel destinat vânzării – foarte elaborat și 

elegant. În legătură cu testarea produselor, Adrian Simionescu ne-a asigurat că nu sunt folosite în acest 

scop animalele și că atunci când au existat suspiciuni, informația falsă a fost imediat respinsă cu dovezi. 

Am fost surprinși să aflăm că, înainte de lansarea unui produs pe piață, de la Clinique, el este testat de 600 

de ori și că, dacă într-un singur caz dă greș, este reluat procesul testării. Am aflat și că în topul produselor 

vândute în România se află Double Wear - Estée Lauder, la make-up, și Black Orchid - Tom Ford, la 

parfumuri. Ni s-a vorbit și despre cât de valoroasă este experiența „in store” și cât de mult contează discuția 

pe care clientul o are cu un consultant în magazin pentru a decide ce produs să cumpere. În 80% din cazuri, 

decizia se ia în ultimul moment, „in store”. „Trebuie să fii ca un cameleon: să te adaptezi ușor și să îi 

motivezi pe clienți. De asemenea, trebuie să fii atent la orice detaliu, pentru că cel mai mic detaliu 

contează”, ne-a mai spus dl. Simionescu în încheierea dialogului cu noi.” (Cezara Giugula, 10 R) 

 

„Atmosfera a fost foarte relaxată, am dat gândurilor frâu liber și ne-am implicat în discuții legate 

de marketing și beauty industry cu domnul Adrian Simionescu, managerul Estée Lauder Romania. Am 

descoperit că Estée Lauder Romania a fost, în ultimii 3 ani, liderul european în privința creșterii vânzărilor, 
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cu aproximativ 10-12 procente pe an, iar piața autohtonă este în continuă dezvoltare. Estée Lauder 

Companies este de asemenea lider mondial pe partea de beauty industry, cu branduri precum: Estée Lauder 

M.A.C., Bobbi Brown, La Mer, Tom Ford și Clinique. Compania este în plină ascensiune, introducând pe 

piața din România câte unul sau două branduri în fiecare an. De exemplu, pentru iulie 2017 are ca target 

deschiderea unui store-in-store Smashbox. Cred că această colaborare cu Estée Lauder va fi foarte utilă 

atât pentru dezvoltarea abilităților noastre de comunicare, informare, convingere, cât și pentru studiul 

domeniului publicității.” (Gheorghiu Bianca, 10 R). 

 

 „Mi s-a părut foarte interesantă experiența de la Estée Lauder Romania, pentru că am avut ocazia 

să aflu lucruri noi despre cum funcționează o mare companie, ce presupune marketingul sau cât de mult 

timp durează să se pună în aplicare un proiect, precum aducerea unor branduri străine în România. Mi-a 

plăcut felul în care vorbeau angajații despre firma la care lucrau. Se vedea că le place ceea ce fac și că, 

deși fiecare lună reprezintă un concurs, reușesc să rămână pozitivi, rezultatul fiind unul foarte bun de cele 

mai multe ori. M-a impresionat că dl. Adrian Simionescu, country managerul Estée Lauder Companies, 

este foarte implicat în ceea ce face. Atât pasiunea mea pentru machiaj, cât și modul angajaților de a ne 

împărtăși secrete și obligații profesionale au făcut ca întâlnirea să devină interesantă, dar și prietenească. 

Mă bucur că am fost aleasă să particip la acest proiect, deoarece vreau să mă implic și să aflu mai multe 

despre această companie. Cred că acest proiect ne dezvăluie câte ceva din lumea business-ului și ne arată 

că lucrurile bune nu se fac ușor.” (Iris Polihroniade, 9 U)                         

 

„ Am fost plăcut surprinsă de felul în care angajații cooperau și comunicau. ’Fiecare lună este o 

cursă pe care noi trebuie să o câștigăm’, ne-a spus dl. Adrian Simionescu, country manager. Am înțeles 

cât de greu este de administrat o afacere de asemenea anvergură și cât efort trebuie depus pentru a 

implementa un nou brand sau un nou produs.” (Becheanu Elena, 9 R)  

 

„Vizita la Estée Lauder Romania a fost o experiență cu totul nouă pentru mine. Am aflat despre 

ce este nevoie pentru a avea succes în business și multe informații referitoare la Estée Lauder Companies, 

precum: ce branduri cuprinde, ce se întâmplă când un produs are sau nu are succes și de ce eforturi este 

nevoie pentru a impune un brand în România. Am fost plăcut surprinsă de faptul că această companie ține 

cont de dorințele clienților și mai ales de fidelizarea relației bune cu aceștia. Noi, elevii, am pus întrebări 

despre business și despre cum este să lucrezi pentru Compania Estée Lauder, dar și gazdele noastre ne-au 
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pus întrebări despre ce produse cosmetice folosim, ce părere avem despre ele si ce așteptări avem. Îmi 

place să cred că schimbul de informații a fost util atât nouă, cât și Companiei.” (Ionescu Antonia, 9 R) 

 

„Am învățat multe lucruri despre piața de cosmetice și parfumuri din România și am discutat foarte 

mult despre brandurile și produsele comercializate de această mare companie. Chiar dacă mai ales fetele 

erau foarte interesate de subiectele discutate, consider că și pentru mine informațiile au fost deosebit de 

utile și că a fost o experiență interesantă, pe care aș repeta-o cu plăcere. Din câte am înțeles, proiectul este 

abia la început.” (Bărăian Matei, 9 U) 

 

„Am aflat ce este nevoie să știu pentru a avea succes în business și multe informații legate de Estée 

Lauder Companies,  precum: ce branduri cuprinde, ce se întâmplă atunci când un produs are sau nu are 

succes și de ce eforturi este nevoie pentru a impune un brand în România. Am fost plăcut impresionată de 

faptul că această companie ține cont de cerințele clienților și mai ales de dorința companiei ca produsul 

pe care îl pune în vânzare să fie cel mai bun. Noi, elevii, am pus întrebări despre business și despre cum 

este să lucrezi pentru Estée Lauder, dar și angajații ne-au pus întrebări despre ce produse folosim de la 

această acompanie, ce părere avem despre ele și ce am vrea să fie schimbat la acestea. Doresc să cred că 

și părerile noastre, ale elevilor, vor conta atunci când noi produse vor fi propuse spre vânzare.” (Marchiș 

Ioana, 9 U) 

 

 

 

 


