
Iarna e ca vara - Pretul florilor, acelasi ca � august
<i>Desi ne-am obisnuit ca preturile florilor sa explodeze pe perioada sezonului rece, in aceasta iarna
putem sa oferim buchete la preturile din vara • Cu toate acestea, piata de flori de la Teatru e mai mult
pustie • Floraresele sustin ca sibienii nu s-au prea inghesuit sa dea banii pe flori in aceasta iarna •
Comerciantii de flori sustin ca sunt nevoiti sa faca drumuri la Bucuresti pentru a se aproviziona cu flori,
iar vanzarile nu acopera cheltuielie • Florile din piata sunt importate din Olanda, Italia sau
Ungaria</i><br />  <br />  Doamnele adora sa fie rasfatate cu flori, iar domnii ar trebui sa stie ca apetitul
consoartelor lor pentru frumos nu tine cont de sezon. Trandafirii, crinii, irisii, freziile, garoafele si lalele
troneaza si mai frumos in glastra, dand o pata de culoare caminului, atunci cand afara este vreme
geroasa.<br />  Floraresele ii asteapta zi de zi pe sibieni in piata de flori de la Teatru, cu toate ca ne aflam
in plin sezon rece, iar mercurul din termometre a coborat destul de mult sub 0 grade.<br />  <br /> 
<b>Preturi mici, pentru clienti putini</b><br />  Sezonul rece aduce florareselor mai putina clientela.
Majoritatea domnilor uita sa le ofere doamnelor cate o floare, iarna. O mare parte dintre ei, insa, se feresc
sa se abata prin piata de flori in aceasta perioada, de teama preturilor piperate. <br />  Desi ne aflam in
mijlocul iernii, preturile florilor nu difera cu mult de cele practicate in sezonul estival. De fapt, in cele
mai multe cazuri, se mentin la aceleasi sume. <br />  <br />  <b>De la 20.000 in sus</b><br />  Domnii
care se pregatesc in urmatoarele zile sa faca vizite sau cei care pur si simplu simt nevoia sa-si
impresioneze iubitele, trebuie sa stie ca un boboc de floare nu-i va costa mai mult de 20-30.000 de lei. Un
buchet frumos aranjat costa 100.000 de lei, in functie si de capacitatile de negociere, caci, spre deosebire
de magazine, in piata de flori, sezonul reducerilor e deschis pe toata perioada anului.  "Preturile variaza.
Pentru ca nu prea sunt cumparatori, facem si reducere. Vanzarile merg din ce in ce mai prost, in
comparatie cu iernile trecute. Desi preturile sunt mici, cumparatorii sunt prost informati" , se plange
florareasa Lidia Toader. <br />  Cei care adora sa daruiasca trandafiri, scot din buzunare intre 30 si 50.000
de lei pentru un fir, in functie de marime, iar un buchet de trandafiri rosii poate fi luat si la 90.000 de lei.
Frumosii irisi nu golesc buzunarele cu mai mult de 20.000 de lei. Pretul crinilor imperiali nu a crescut
fata de cel practicat in vara si costa intre 100.000 si 150.000 de lei, iar delicatele flori de jerbera ne
solicita buzunarul cu 25.000 de lei. Cei care au o afinitate pentru florile de primavara pot gasi frezii si
lalele la 30.000 de lei bucata, in timp ce garoafele costa doar 15.000 de lei. <br />  Cei care aleg sa
cumpere flori din piata au avantajul ca platesc doar pretul florilor, nefiind nevoie sa scoata din buzunar
alti bani pentru ambalaj, aranjament, si nici pentru verdeata ornamentala. <br />  <br /> 
<b>Pustiu</b><br />  Cu toate ca preturile sunt accesibile, piata de flori este aproape pustie in aceasta
perioada.  "Imi plac foarte mult florile, sunt proaspete, sunt frumoase, dar nu le pot cumpara. Am venit in
piata sa le vad, sa le admir" , afirma pensionara Silvia Patrutiu, aflata in trecere prin piata de flori.<br /> 
<br />  <b> "Noi n-avem flori, importam" </b><br />  Floraresele sustin ca tara noastra sta prost la
capitolul florilor, iar cele pe care le cumparam in aceasta perioada sunt in special din Olanda, Italia si
Ungaria.  "Noi n-avem flori, importam. Toate florile sunt din import, noi n-avem ingrasaminte si pamant
in Romania" , afirma vanzatorul de flori Petre Toader. Banii pe care-i obtin floraresele din vanzari, abia
daca le ajung sa-si achite cheltuielile, caci trebuie sa platesca zilnic 60.000 de lei taxa forfetara pentru
spatiul pe care-l ocupa in piata, iar drumurile pe care le fac in depozitele de flori de la Bucuresti si
Brasov, pentru a aduce florile, costa uneori milioane.  "Uneori, cand e frig afara, consumam si 10 litri de
benzina, pentru ca trebuie sa pornim motorul masinii, altfel ne ingheata florile. Nu ne-mbogatim din
flori; eu lucrez de 8 ani de zile aici si vin si stau si inghet de frig" , ofteaza o alta florareasa. Cele mai
multe vanzari de flori se fac atunci cind calendarul indica zile onomastice, insa pana atunci, floraresele
sibiene asteapta ziua de Valentine’s Day, si Luna Martisorului, cand barbatii vor fi  "nevoiti"  sa le rasfete
pe reprezentantele sexului frumos cu flori, si cand, probabil, si pretul acestora va fi pe masura.<br />  <br
/>  Elena FURTUN
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