Roadshow România 2008
Roadshow-ul a fost planificat pentru ultima săptămână a lunii octombrie şi astfel ne-am
bucurat cu toţii (Dl. Preşedinte Andreas Königsberger, Dir. Gen. Friedrich Geist al EPM, Dl.
SGSM** Attila Csipkes şi umila mea persoană) de această călătorie!
Din data de 27. şi până în data de 31. octombrie am vizitat cinci oraşe centre de producţie
ale EPM şi SIR. Din fericire am putut fi în fiecare zi în alt oraş, astfel că ne-am putut întâlni
cu cei 1700 de colegi şi colege care au participat la aceste evenimente. Totuşi timpul a fost
scurt din cauza distanţelor lungi şi cu toate că a existat flexibilitate, nu am putut vizita mai
multe oraşe.

Prima oprire, oraşul Cluj-Napoca unde au fost aproximativ 140 de participanţi. Au urmat
Suceava, cu peste 400 de oameni prezenţi, Constanţa cu cei 540 colaboratori, Craiova cu
aproximativ 370 de persoane şi la sfârşit festivitatea din Timişoara la care au participat peste
200 de colegi şi colege. Puteai să simţi într-adevăr forţa compactă a mulţimii de parteneri de
afaceri prezenţi, fapt care demonstrează clar extraordinara dorinţă de a înfăptui lucruri
importante şi în viitor.
Toţi lectorii au prezentat subiecte interesante, „împachetate“ într-o retorică profesionistă:
Dl. Csipkes, de exemplu a vorbit despre „Dezvoltarea sa în această afacere“.
Cât de greu a fost la început. Fără Notebook, fără o maşină „normală“, cu străzi de o calitate
proastă, circumstanţe agravante care l-au însoţit la început. În ciuda tuturor greutăţilor el a
reuşit să clădească temelia pentru forţa de vânzare care are în prezent un atât de mare succes
în România şi să o dezvolte mai departe!
În condiţiile actuale ar trebui să fie cu siguranţă mai uşor să începi această afacere şi să o
dezvolţi pe viitor având astăzi ca şi atunci o activitate şi o atitudine pozitivă acestea
reprezentând factori decisivi în drumul către succes, a accentuat dl. Csipkes.
Dl. Geist a abordat în discursul său un subiect întâlnit în practică „Când un partener de
afaceri pleacă din concern“. El a subliniat într-un mod serios, dar şi glumeţ (expresia cheie
fiind “soţ înşelat”) care sunt motivele pentru care un colaborator pleacă de la noi. Cu
intensitate el a subliniat cât de esenţial este să cultivi relaţia pe care o ai cu fiecare partener de
afaceri important. Fiecare partener de afaceri poate deveni un partener de afaceri important
care aduce mult succes, dacă primeşte o consiliere corectă!
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Dl. Königsberger ne-a felicitat pe toţi pentru rezultatul extraordinar pe care l-am avut în anul
2007 în timpul reformei pensiilor, după care ne-a readus imediat înapoi cu picioarele pe
pământ, trezindu-ne la realitate. A constat într-un mod foarte clar că: „La producţia actuală pe
care o avem în asigurările de viaţă suntem în pericol să pierdem poziţia noastră de lideri pe
piaţa din România!“
Sincer şi autocritic el a numit cele mai importante lipsuri din partea managementului naţional
în cazul unor proiecte importante, din cauza cărora creşterea producţiei sperată iniţial pentru
anul 2007 nu a fost tocmai avansată.
Ca punct important dl. Königsberger a anunţat angajarea noii doamne Director, Andreea
Nicolescu, care îşi începe activitatea de la 1. noiembrie şi care după un timp de 2-3 luni de
acomodare va prelua în totalitate conducerea EPM şi SIR. Ea a dobândit în viaţa ei
profesională de până acum multă experienţă în branşă şi de aceea a reprezentat candidatul
ideal. Îi dorim încă de pe acum mult succes!
Un alt subiect esenţial abordat de dl Königsberger a fost constatarea faptului că, SI şi-a ales
încă de acum aproximativ 15 ani partenerul de produs potrivit – GRAWE. Societatea
GRAWE nu este cu adevărat afectată de criza financiară actuală mulţumită strategiei
conservatoare adoptată pe termen lung! Banii noştri şi banii clienţilor noştri sunt în siguranţă
la GRAWE şi sunt investiţi corect aducând profituri.
Colaborarea noastră cu GRAWE, mai ales în domeniul asigurărilor de viaţă s-a dovedit a fi un
avantaj esenţial pentru noi!
Participanţii la Roadshow, prezenţi în număr foarte mare, au onorat atât declaraţiile clare şi
anunţurile concrete ale domnului Königsberger, cât şi subiectele interesante şi prezentările
dlui. Geist şi dlui. Csipkes cu aplauze îndelungate, ba chiar şi cu Standing Ovations. La
aceste festivităţi atât atmosfera cât şi discuţiile de final din timpul servirii bufetului au fost
pline de un optimism debordant!
Mult respect, multe mulţumiri şi recunoştinţă tuturor partenerilor de afaceri care şi-au
demonstrat atitudinea lor pozitivă şi individualistă faţă de afacere, respectiv faţă de firmă,
călătorind de multe ori şi până la 8 ore pentru a putea participa la aceste manifestări!
Mulţumim şi tuturor persoanelor (directori ai EPM, Sales Manageri ai SIR, cât şi colegilor din
administraţie), care au depus eforturi pentru a organiza un Roadshow de succes.
În special doresc să evidenţiez festivitatea din Constanţa. Dna. General Sales Manager
Violeta Spînu – care a fost responsabilă în principal cu organizarea perfectă a acestei
manifestări – a dus totul la cel mai înalt nivel: un show organizat până la cel mai mic detaliu,
cu înregistrări video de motivare, cântece folclorice şi dansuri pline de temperament, cadouri
în flori şi certificate, toate acestea creând o atmosferă deosebită pentru cei prezenţi.
Mult succes şi mulţumim tuturor!

Josef Waldherr
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