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D
upă patru ani pe piața din România și nenumărate exclusivități din lumea 
bijuteriilor, reportaje inedite din inima manufacturilor orologere, povești 
ale unor personaje de succes, review-uri ale celor mai bune restaurante din 
București și din marile Capitale, plus cartografierea la pas a unor destinații 
spectaculoase din lumea largă și consemnarea tuturor creațiilor, lansărilor și 

noutăților cool, ForbesLife se reinventează. 
Pentru că oamenii care ne citesc sunt adevărați cetățeni ai lumii, tot mai interesați de o 

abordare completă a ceea ce înseamnă lifestyle, ForbesLife ține pasul cu ei, devenind mai 
dinamic, mai „viu“, mai conectat la tot ceea ce se întâmplă în București, dar și în Paris, Londra, 
New York și în toate colțurile „hot“ ale planetei. Totul este testat, verificat, gustat și evaluat de 
către echipa noastră, din experiență proprie, cu emoție, uneori cu umor, dar mai ales cu multă 
sinceritate.

Suntem acolo unde se întâmplă lucruri, acolo unde se lansează noi concepte și produse 
de top, acolo unde se ia pulsul luxului. Trăim între două avioane, mereu între mai multe lumi, 
pe care ne dorim să ți le descriem cât mai bine, cât mai detaliat și cu cât mai multă emoție 
autentică. Suntem în locurile care contează și ceea ce ne dorim cel mai mult este să fim primii 
care spun povestea. Pentru că ne place la nebunie să scriem povești.

Și, indiferent dacă este vorba despre prezentarea unui ceas, despre o destinație exotică sau 
o lansare importantă, ne place să-ți aducem și amănuntele de culise, astfel încât tu, cititorul 
nostru, să trăiești, preț de o pagină, două sau zece, o experiență cu totul nouă. Vrem să te facem 
parte din poveste.

Începând din această toamnă, ți-am pregătit multe rubrici noi și inedite, texte alerte și o 
identitate vizuală nouă, tratând, ca și până acum, lifestyle-ul în ansamblul său: de la modă, 
orologerie, bijuterii fine și călătorii până la artă, fotografie, design, coolhunting, viață sănătoasă 
și experimente de beauty. 

Tot ce înseamnă „viața bună“ se află pe radarul nostru, pentru că noi nu doar scriem despre 
„the good life“, ci trăim „the good life“. Cunoaștem toate dedesubturile acestei lumi a luxului 
și suntem adesea primii care au acces la exclusivități. Ca dovadă, la peste jumătate dintre 
evenimentele la care participăm în afara țării suntem singura publicație din România care 
relatează de la fața locului, ceea ce ne face să ne simțim mândri și să ne dorim performanțe tot 
mai bune și reportaje tot mai spectaculoase. Pentru tine.

Nu-ți promitem nimic altceva decât că vom continua să lucrăm cu aceeași migală și pasiune, 
punând în fiecare revistă ceva din noi. Că vom încerca mereu să ținem pasul cu tine, să te luăm 
de mână și să-ți arătăm lucrurile grozave pe care le-am descoperit și care ne-au impresionat. 
Atât. Sky is the limit. r


