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PASIUNE

CREATIVITATE

[i
PENTRU SUCCES `n CONSULTANŢA
de

BAR ŞI EVENIMENTE

CAMELIA TUDOR
Lipsa rutinei [i posibilitatea
de a-[i exprima creativitatea
sunt elementele care l-au
determinat pe Marius
Gogoa[\ s\ aleag\ industria
ospitalit\]ii.
În vârst\ de 35 de ani, el
este cofondator Exquisite bar solutions -, o agen]ie de
consultan]\, traininguri pentru bar [i evenimente, de care
se ocup\ în calitate de manager [i trainer, fiind în acela[i
timp co-owner [i manager la
Flair Angel.
N\scut `n Alexandria, a
urmat câ]iva ani de studii
superioare în domeniile
inginerie economic\ [i
finan]e, b\nci [i contabilitate,
îns\ a renun]at la acest tip de
preg\tire [i a ales `n urm\ cu
14 ani industria ospitalit\]ii.
În anul 2001, a început s\
lucreze pentru JW Marriott,
iar din acel moment, spune
el, “mi s-au deschis por]ile
c\tre un nivel de preg\tire
mult superior celui din ]ar\”.
Marius Gogoa[\ [i-a dorit
mereu s\ creeze altfel decât
majoritatea, s\ ini]ieze
proiecte [i s\ le
îmbun\t\]easc\ dac\ nu este
mul]umit de rezultate. Este
atât de pasionat de ceea ce
face, încât mai mult\
satisfac]ie profesional\ îi
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aduce reu[ita unei prezent\ri de câteva ore decât
semnarea unui contract important pentru agen]ie.
De asemenea, se bucur\ mai mult de rezultatele
ob]inute de colegii s\i din agen]ie pe plan
interna]ional decât de profitul rezultat din organizarea unui eveniment.
Unul dintre principalele sale obiective `n cadrul
agen]iei este s\ se asigure c\ oamenii al\turi de
care lucreaz\ sunt cât mai bine preg\ti]i, sus]inu]i
[i motiva]i. În plus, Marius Gogoa[\ a înv\]at c\
este important s\ le ofere [ansa angaja]ilor s\i s\-[i
asume responsabilit\]i. “În]eleg c\ pentru a dezvolta agen]ia trebuie s\ cresc profesioni[ti, iar acest lucru cere timp, pentru acumulare de experien]\, perseveren]\, dar [i investi]ii în preg\tirea
lor”, a spus acesta.
A investit ini]ial, în anul 2005,
circa 1.000 de euro în afacere. “Am

“

Sfat pentru investitori:

S\ în]eleag\ [i s\ înve]e
s\ combine dou\ aspecte:
partea de business [i cea
de know-how în serviciile
oferite.

”

închiriat un mic sediu în centrul vechi
al ora[ului Bucure[ti, am pl\tit chiria
pe dou\ luni, am adus un computer
de acas\, am cump\rat ceva materiale,
am `nfiin]at firma, am printat 20 de
manuale de training, 200 de c\r]i de
vizit\, iar de restul banilor ne-am luat
un pachet de ]ig\ri”, poveste[te el cu
umor. Dac\ primii ani au fost grei, în
ultimii ani, cifra de afaceri a companiei
a dep\[it 150.000 de euro, f\r\ a lua
în calcul veniturile barului Flair Angel.
Rata profitului dep\[e[te în prezent
40%, îns\ Marius Gogoa[\ a precizat
c\ totul s-a construit prin reinvestirea
profitului.
În calitate de manager al Exquisite bar solutions -, acesta se asigur\ c\ în
fiecare an agen]ia deruleaz\ programe
na]ionale de preg\tire pentru barmani
profesioni[ti. “Trebuie s\ g\sesc în
pia]\ acei parteneri, adic\ branduri

interna]ionale, care în]eleg nevoia dezvolt\rii
acestor profesioni[ti [i care dispun de bugetele
necesare pentru sus]inerea acestor proiecte. Dup\
semnarea contractului, începe partea de crea]ie,
logistic\ [i implementare, unde sunt implica]i [i al]i
parteneri ai agen]iei sau membri ai echipei”, a spus
aceasta. Agen]ia se implic\ [i în organizarea
concursurilor de barmani profesioni[ti [i
coordoneaz\ diferite evenimente private în cadrul
c\rora agen]ia furnizeaz\ servicii în zona "bar
events". “Chiar dac\ cererea este uneori mai mare,
pe noi ne intereseaz\ rezultatul final: câ]i cursan]i
ajung s\ practice acest\ meserie ca [i profesioni[ti.
De la o medie de 20 - 25% în primii ani, am ajuns
la 60 - 65%, în ultimii ani”, a subliniat Marius
Gogoa[\.
Acesta se ocup\ [i de managementul barului
Flair Angel, deschis recent, unde periodic sus]ine
prezent\ri pentru oameni din medii diferite:
“Scopul este s\ cre[tem cultura de consum din
România în mod direct fa]\ de ceea ce facem
prin agen]ie, unde am preg\tit cel pu]in 3.5004.000 de barmani în cei [apte ani de
func]ionare”.
Referitor la obstacolele întâmpinate pe
aceast\ pia]\, Marius Gogoa[\ a indicat faptul c\
este foarte greu s\ creezi profesioni[ti. “Trebuie
s\-i descoperi, s\-i îndrumi corect sau trebuie
s\-i sus]ii”. ~ns\ dificultatea vine cu adev\rat din
zona de bar catering: “Am gândit aceste servicii
ca un lucru absolut necesar pentru organizatorii
de evenimente. Dac\ în str\in\tate cele mai
importante agen]ii organizatoare de evenimente
apeleaz\ întotdeauna la agen]ii de barmani
profesioni[ti pentru servicii de bar, la noi este
altfel. Noi totu[i educ\m pia]a [I, u[or-u[or, acest
lucru a început s\ dea rezultate”.
Chiar [i `n aceste condi]ii, criza financiar\ nu
[i-a pus amprenta asupra activit\]ii companiei.
“Practic, criza ne-a prins într-un moment de
cre[tere normal\ pe o pia]\ care are nevoie de
astfel de servicii. Pia]a s-a contractat, `ns\ ne-am
p\strat partenerii care ne-au sus]inut de la început
[i am construit rela]ii bazate pe încredere cu noii
clien]i. Am oferit servicii mai bune, am devenit mai
disciplina]i în ceea ce facem, am muncit mai mult,
cu pasiune”, a spus acesta.
Dac\ nu ar lucra în acest domeniu, Marius
Gogoa[\ [i-ar dori s\ lucreze în marketing, `n
industria circului sau a filmului. În prezent, î[i
dedic\ întregul timp liber familiei sale, având o
feti]\ de numai cinci luni [i un b\iat în vârst\ de
trei ani. Din când în când se relaxeaz\ cântând la
chitar\ acustic\.
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