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Cu papionul
prin business
Drumul de la marketer politic la DJ de radio
şi antreprenor online în plină criză poate fi
mai lin decât ai crede la prima vedere. Cu
condiţia să ai curajul să te arunci cu capul –
şi cu papionul! – înainte.
De Diana-Florina Cosmin
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Adriana Ancuța a demarat Tuxedo
Confessions în 2010.
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Citiți mai multe despre afaceri mici
întemeiate pe nișe creative pe

Geantă Mitemite în formă de ziar.

şi reviste. Numele magazinului virtual
i-a fost inspirat de Yves Saint Laurent şi
piesa sa devenită iconică: „le smoking”.
Astfel, conceptul fără nume cu care îl
cucerise pe Tahir Sultan a fost botezat
„Tuxedo Confessions”, având ca simbol
un papion, accesoriul vestimentar
emblematic pentru Adriana.
Afacerea a pornit cu o investiţie de doar 3.000 de euro, pentru că
Adriana nu are decât un minimum de
stocuri. În afara colecţiei lui Tahir, pe
care a adus-o integral în România (din
cauza transportului mai complicat din
Kuweit), şi de accesoriile din SUA, în
momentul în care se înregistrează o
comandă, designerii europeni îi trimit
Adrianei produsul, pe care ea îl expediază mai departe către client.
Singurul moment în care a adus
integral în România toate colecţiile de
pe site a fost în iarna lui 2010, când a
avut un pop-up în clubul Embryo din
Bucureşti, iar clienţii virtuali au avut
ocazia să pipăie şi să probeze hainele
şi în formă concretă. Alminteri, este
mult mai simplu, din punct de vedere
logistic, să nu se încarce cu produse. „E

Când te întrebi
ce ai făcut în viață și
răspunsul întârzie,
trebuie să reîncepi.
adriana ancuța, tuxedo confessions

mai important să vinzi un obiect decât
să-l reţii”, explică ea. Această flexibilitate este tot apanajul nişei pe care şi-a
ales-o: cu designerii celebri, această
posibilitate ar fi ieşit din discuţie din
start, având în vedere că toate colecţiile se antamează cu un an înainte.
Şi, oricum, nu poţi ajunge la ei decât
după un şir nesfârşit de recomandări,
care nici n-o interesează prea tare:
„Nu vreau acolo, pentru că nici cei din
targetul Tuxedo nu sunt acolo”.
Din acest punct de vedere, criza a
fost, din nou, un noroc. Designerii au
acceptat rapid ideea de a-şi vinde creaţiile fără a le avea plătite în avans. Dacă
ar fi trebuit să achiziţioneze totul cu
banii jos, de la bun început, ar fi avut de
plătit câteva mii de euro pentru fiecare

colecţie de 10-15 modele. Pentru că toţi
cei care cumpără de pe site de câteva
ori pe săptămână vor să fie surprinşi
mereu cu ceva noutăţi, a încercat să
aducă şi un suflu nou din moda românească: tineri designeri care intră
direct cu colecţiile lor de absolvire
sau artişti necunoscuţi din toată ţara.
Le selectează câteva piese, pe care le
expune pe site, multe dintre ele fiind
în exclusivitate pentru Tuxedo. Este
uimită, de fiecare dată, de entuziasmul
lor la ideea că există cineva interesat să
le vândă creaţiile, chiar dacă este vorba
doar de un concept store micuţ, de
nişă, aflat la început de drum. Din mai
2010 până în prezent, i s-a cristalizat,
în linii mari, şi un profil al cumpărătorului de Tuxedo: majoritatea preferă
hainele românilor şi accesoriile străinilor. Businessul ei are un singur
angajat: pe ea însăşi, iar experienţa
de DJ la radio o face să-l numească, în
glumă, „one woman band”. Chiar dacă
s-a aruncat cu capul înainte şi i-a ieşit,
nu chiar totul a mers ca pe roate. Lipsa
de experienţă în afaceri s-a văzut în
micile erori inevitabile, cum ar fi banii
pierduţi pe taxele vamale ale hainelor
venite din afara Uniunii Europene,
dar a şi ferit-o de luarea unor decizii
excesiv de... raţionale. „Poate că era
mai simplu să ştiu totul de la început,
dar cred că e mai frumos să înveţi pe
parcurs”, rezumă ea acum. Şi, chiar
dacă businessul îi mai rezervă încă
multe taine, în domeniul care-i face
adrenalina să palpite inspiraţia vine
încontinuu.
Fie că e vorba de o colecţie de tricouri-rochie cu papion integrat, pictate
manual de o tânără designer, sau de
toate obiectele mai altfel pe care le
găseşte pe internet şi începe să şi le
dorească pe site. De multe ori, livrează
chiar ea unele dintre produsele
comandate, pentru a-şi cunoaşte mai
bine targetul, iar ideea de nişă minusculă o stimulează, n-o îngrădeşte. De
ce s-ar grăbi? Până la următorul bilanţ,
cel de 40 de ani, mai este suficientă
vreme.§
27 iunie 2011

AdrianaAncuta_DN.indd 87

Forbes | 87

6/21/11 12:48:56 PM

