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Până să fie deținătoarea franci-
zei „Gerard Darel„ în România, 
femeia de afaceri Georgiana 
Palaz a adunat în CV experiențe 
profesionale dintre cele mai 
variate. După absolvirea facultății 
de Bănci și Contabilitate din 
cadrul ASE, în 1996, a fost 
angajată de către Radu Florescu 
în poziția de Account Supervisor 
pentru contul Dialog al agenției 
de publicitate Saatchi&Saatchi.  
„În vara precedentă lucrasem 
ca hostess la standul Dialog„, 
își amintește ea. Jobul oferit 
de Florescu i-a dat șansa de a 
învăța ABC-ul comunicării și 
toate mecanismele de marketing 
și publicitate, inclusiv printr-un 
curs intensiv de strategie publi-
citară la Saatchi&Saatchi Londra. 
După patru ani, s-a mutat ca 
Alo Communication Manager în 
cadrul Dialog, făcând parte activ 
din echipa de rebranding Orange, 
iar în noiembrie 2003 a acceptat 
poziția de Marketing Director al 
Holdingului Țiriac. Timp de cinci 
ani, a pus bazele unei strategii 
unitare la nivelul întregului grup 
Țiriac, de la importatori și dealeri 
auto la banking, real-estate sau 
leasing. Ultima mutare profe-
sională de anvergură a venit în 
2008, când a renunțat și la acest 
job pentru a-și deschide propria 
afacere. ,,Îmi doream mai mult 
timp pentru familie și pentru 
mine„, recunoaște Georgiana, care 
este căsătorită și are doi copii: 
Maria (6 ani) și Mihai (4 ani). A 
trimis aplicații pentru mai multe 
francize, obținând-o, în cele din 
urmă, pe cea a brandului preferat 
de starurile de la Hollywood, 
„Gerard Darel„. Pentru că viața sa 
se împarte între familie, business 
și mici plăceri personale, Geor-
giana a acceptat să dezvăluie, în 
exclusivitate pentru ForbesLife, 
sursele sale tainice de bucurie, 
relaxare și inspirație zilnică. 
de Diana-Florina Cosmin

GEORGIANA PALAZ
GENERAL MANAGER: „GERARD DAREL” – ROMÂNIA

Cea mai frumoasă  
descoperire: că pot învăța 
o nouă limbă straină, 
ajutând-o pe fiica mea de 6 
ani să-și facă temele.
Hotel: Ritz, din Paris.
Bucata muzicală: Rhapsodia 
pe tema Paganini a lui 
Rachmaninov.
Instrumentul muzical: Am 
studiat 4 ani vioara, în 
școala primară, dar ador 
pianul. Sper să evoluez 
ajutându-mi copiii să 
exerseze.

Muzeu: Antipa.
Pictură: Florile lui 
Grigorescu, în special cele 
de măr, pe fundal negru. 
Îmi place mult și Stefan 
Câlția, am avut onoarea 
să-l cunosc.
Magazin: Ale mele. Când 
vreau sa mă pun la curent 
cu noutățile, mai  vizitez 
The Place din București 
sau Colette din Paris. 
Carte: Citesc acum 
autobiografia lui Hillary 
Clinton:  „Istorie trăită“.

Personalitatea admirată: 
Admir orice femeie care, 
pe lângă faptul că este 
mamă, soție și are un 
business, găsește timp și 
energie pentru sport.
Filmul preferat: The 
Story of Us. Dar și It’s 
Complicated, Something’s 
Gotta Give și Ice Age.
Personajul de film: Katie 
Jordan (Michelle Pfeiffer) 
în „The Story of Us“.
Locul preferat:  Grădina 
casei, cu toată familia.

Motto: „God helps those 
who help themselves!“ 
(Winston Churchill)
Principiul de business: 
Evoluția. Implicarea mea 
directă și permanentă 
în afacere, precum și 
aplicarea tehnicilor 
de business actuale, 
internaționale.
Momentul preferat al 
zilei:  Dimineața, cu 
condiția să mă fi culcat 
la timp, adică înainte de 
miezul nopții. 

Domiciliu: București
Gadget: iPhone
Maşină:  Range Rover
Obiect preferat: Ceasul
Designer vestimentar: Rick 
Owens, Alber Elbaz.

Pantofi: Seara, pantofi 
cu toc YSL și Christian 
Louboutin, iar ziua balerini
Costum: Gerard Darel „all 
black“.
Parfum: Ambre 114 de la 

„Histoires de parfums“
Ingredient: scorțișoară
Mâncarea gătită: Bucătăria 
franțuzească, italiană, 
libaneză, asiatică și, 
bineînțeles, românească. 

Depinde cine le gătește!
Cafeaua: Turcească, la ibric
Desert: Coji de portocale 
în ciocolată neagră
Băutura: Șampanie rozé
Floare: trandafirii mici, albi  

inSpiraŢie
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