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de Diana-Florina Cosmin

INSPIRAŢIE
Cea mai frumoasă descoperire: jurnalul
meu, început acum un an
Hotel: Algilà Ortigia Charme Hotel,
Siracusa
Bucata muzicală preferată:
That’s Amore - Dean Martin
Formaţie: U2
Instrumentul muzical: vioara
Muzeu: Musee d’Orsay
Pictură: Iriși, Vincent van Gogh
Magazin: Printemps, Paris
Carte: Dragostea în vremea holerei,
Gabriel Garcia Marquez
Personajul de carte preferat:
Micul Prinț
Personalitatea admirată: Andrei Pleșu
Filmul preferat: La vita e bella
Personajul de film: Robert Redford în
,,The Great Gatsby”
Locul preferat: Jardin des Tuileries,
Paris
Motto: „Treaba e să-ți faci
treaba“ (Bucșă, personajul din filmul
de animație Cars)
Replica preferată dintr-un film:
„Buon giorno, Principessa!“
din „La vita e bella“
Principiul de business: Be the most
ethical person you know
Momentul preferat al zilei: Dimineața

FOTO: BOGDAN BARAGHIN/PHOTOLIU

ForbesLIFE MY
CĂLĂTORII
STUFF

L

a Gala Forbes ,,100
de branduri cool”
din noiembrie
2012, Dana
Petcu urca pe
scenă pentru a
primi, în numele
Dior, premiul pentru ,,cel mai
cool brand de lux” în viziunea
trendsetterilor convocați de către
Forbes România. Dacă ,,premiații”
de la celelalte categorii și-au
acceptat trofeele cu discursul
de mulțumire standard, Dana
a smuls ropote de aplauze cu o
afirmație cât se poate de directă
și de sinceră: ,,Știam deja că Dior
este un brand de top, cel mai
apreciat pe segmentul său, și
mă bucur că s-a confirmat acest
lucru încă o dată. Mulțumesc!”.
Am tot glumit amândouă, de
atunci încoace, pe tema acestei
sincerități pe care societatea
noastră s-a obișnuit s-o taxeze
drept lipsă de modestie.
Franchețea reprezintă, însă, unul
dintre atributele care o descriu
cel mai bine pe Dana.
,,Eu sunt directă, acesta este
felul meu de a fi”, punctează
ea. ,,Dacă asta cred, nu pot să
mă duc pe scenă și să spun
altceva”. Dacă aș face un sondaj
în rândul oamenilor care
lucrează cu Dana Petcu sau care
au intrat în contact cu ea de-a
lungul timpului, aș putea pune
pariu că trăsătura de caracter
care le stârnește admirația
celor mai mulți dintre ei este
tocmai această sinceritate pe
deplin asumată. De la Dana
nu auzi niciodată pretexte,
scuze meșteșugite sau vorbe de
complezență și, chiar dacă poate
fi un mod mai puțin ,,confortabil”
de a trăi în zilele noastre, o
prinde perfect și nici că aș putea
să mi-o imaginez altfel.
Când nu își coordonează echipa
în birourile cochete Dior din
România, Dana învață limba
franceză, merge la teatru, își bea
cafeaua de duminică în Centrul
Vechi și este ,,marraine” - ,,nașa”
unei școli franceze de business
din București. Și, mai ales,
trăiește frumos..

Dana Petcu
COUNTRY MANAGER DIOR

STIL DE VIAŢĂ
Domiciliu: București, apartament cu
mușcate la geam
Gadget: aș prefera fără, dar folosesc
un Blackberry
Maşină: nu conduc
Obiect preferat: cutia de bijuterii, cu
toate amintirile și momentele speciale
Designer vestimentar: câte ceva de la
fiecare, străini sau români
Pantofi: Salvatore Ferragamo
Parfum: J’adore l’Or, Dior
Ingredient preferat: Menta
Mâncarea preferată: bucătăria
mediteraneană
Cafeaua: cea savurată într-o sâmbătă
dimineață, cu prietenii
Desert: Înghețata Venchi
Băutura: Vin Rose
Floare: Toate, lalelele și lăcrămioarele
în sezon, hortensia

