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Andreea florea 
(stânga) şi Beatrice 

daniş sunt cele 
două partenere ale 

BrandTailors.



Dacă Beatrice Daniș și Andreea 
Florea ar fi două branduri care se 
bat pentru un loc în mintea publi-
cului, orice expert în branding 
le-ar putea eticheta cu ușurință 
drept concurente. Ambele bifează 

toate atributele unor branduri de succes: sunt puter-
nice, pozitive și, după o întâlnire de câteva ore în care 
franchețea bate de departe PR-ul, nu au cum să nu ți 
se pară memorabile. Asemănările sunt, însă, suficient 
de adânci și de articulate încât, dacă nu ar fi proaspete 
partenere în cadrul BrandTailors, liderul de piață în 
domeniul consultanței de brand, ți le-ai putea imagina 
cu ușurință luptând, umăr la umăr, pentru locul întâi. 
Și, mai ales, savurând fiecare secundă a acestui joc! 

În urmă cu o lună, Andreea Florea a devenit, 
oficial, partener (cu o participație de 10%), după 
aproape cinci ani petrecuți în BrandTailors. Numirea 
vine la 26 de ani, exact vârsta la care Beatrice fonda 
compania (împreună cu Bogdan Enoiu și Janos 
Kurko) în urmă cu opt ani. Este doar vârful aisber-
gului, pentru că similitudinile merg mult mai departe, 
de la stilul de lucru sau deciziile radicale luate în 
momente de cumpănă și până la ticurile și gestu-
rile mărunte pe care cele două au descoperit că şi le 
împart. Cât despre ipoteticul expert care le-ar evalua 
brandurile personale, cu siguranță ar fi cel puțin 
intrigat de traiectoria surprinzătoare a ,,brandului” 
Andreea Florea. În 2008, în urma unui anunţ găsit pe 
un site de joburi, Andreea intra în BrandTailors pe  pe 
ușa din față. De fapt, cel mai în față posibil, respectiv 

De ce forma cea mai Dificilă și spectaculoasă De 
rebranDing personal poate însemna saltul De la 

secretariat la... leaDership. 
De Diana-Florina Cosmin

O pOveste cu 
dOuǍ branduri
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