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afaceri care
nu ar trebui

Oricât de ridicol ar părea un obiect pe care vrei să-l vinzi, dacă găseşti cumpărători,
atunci poţi spune că ai un business. Aşa au reuşit câţiva antreprenori să vândă pietre,
pixeli sau oase de plastic. De Diana-Florina Cosmin şi Ovidiu Marincea
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Violeta Ștefãnescu vinde americanilor globuri
de sticlã care alungã duhurile rele

vărat, să se rupă în mod aleatoriu, la fel ca
un os adevărat şi să scoată acelaşi sunet“,
îşi aminteşte el. Restul este, cum ar spune
americanii, istorie. În prezent, compania
lui Ahroni - Lucky Break Wishbone Corp.
- comercializează pachete de iadeşuri, de
la varianta cea mai ieftină: „patru bucăţi
la 3,99 dolari“ până la pachetul special de
„400 de bucăți la 195,99 dolari“. Pe lân-

gă veniturile anuale consistente, compania a câştigat, în 2008, un proces împotriva lanțului de magazine Sears, care copiase ideea şi o folosise în propria campanie de Ziua Recunoştinței. Justiția americană i-a dat dreptate lui Ahroni, iar conturile „Regelui iadeşurilor“ s-au umflat,
cât ai rupe un…iadeş, cu... 1,7 milioane de dolari. Ahroni nu garantează, însă,
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IADEŞURI DIN PLASTIC.
Într-o dimineaţă, americanul Ken Ahroni se trezeşte
la ora 7. Îşi bea tacticos cafeaua, după care îşi ia la revedere de la soție, ia servieta şi se
opreşte la prima bancă ce îi iese în cale.
Ahroni scoate un dosar cu un plan de afaceri, explicat amănunţit, şi îl aşază în fața
ofițerului de credite, un tânăr care abia
dacă are 25 de ani. Puştiul citeşte atent
prima pagină, apoi se afundă în scaun şi îl
priveşte suspicios pe bărbatul îmbrăcat în
costum din faţa sa: „Este cumva o glumă?“.
„Chiar deloc, tinere“, răspunde Ahroni.
„Ai în fața ta un bărbat care se va îmbogăți
producând oase din plastic“. Stop-cadru!...
Dacă vi se pare o scenă dintr-o comedie americană, vă înşelaţi! În 2004, Ken
Ahroni chiar s-a dus la o bancă, chitit să
obţină un credit pentru o fabrică de iadeşuri - celebrele oase în
formă de furcă, de la
pieptul păsărilor, pe
care, dacă le rupi, ți
se îndeplineşte, chipurile, o dorință!
N-a obţinut creditul,
dar nici n-a renunţat
la idee.
În prezent,
după cinci ani, Ken
A hroni deţ ine în
SUA nu una, ci două
fabrici de iadeşuri de plastic, care îi aduc
venituri anuale de un milion de dolari.
Cine ar cumpăra un iadeş de plastic?
Răspunsul: peste două milioane de americani în fiecare an, adică peste 5.000 pe
zi. Lui Ken Ahroni i-a venit ideea business-ului cu iadeşuri în 2004, cu ocazia Zilei
Recunoştinţei (Thanksgiving), sărbătoare
americană tradițională care implică întotdeauna gătirea unui curcan.
Văzând că în familia sa era „bătaie“
pentru cine să rupă osciorul cu pricina,
Ahroni s-a gândit să-i facă fericiți pe toți
americanii care, având familii numeroase, nu au apucat să beneficieze de „osul cu
noroc“ la masa de Thanksgiving. Folosind
drept model chiar osul mult disputat,
Ahroni a creat o simulare pe calculator
şi a lucrat, timp de câteva luni, la prototip. „Trebuia să arate la fel ca un os adeF O R B E S 7 SEPTEMBRIE 2009
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