
Despre arta de a darui
Aranjamente florale inedite, ornamente de import, articole decorative si obiecte cu design avangardist
care pur si simplu iti iau ochii  daca te afli chiar si in trecere pe Str. Ocnei din Sibiu.
 Vitrina cu vedere la strada nu inceteaza sa-si impresioneze zilnic trecatorii prin colorit si design. in
spatele geamurilor se ascund frumuseti naucitoare din lemn, sticla, plastic sau ceramica, menite sa incante
pana si cele mai critice gusturi in materie de estetica decorativa. De la plante naturale in glastra, ghivece
personalizate prin cele mai reusite combinatii de culori, obiecte cu un design usor excentric, siluete si
forme lucrate manual cu contururi iesite din tipar, tablouri pictate cu mult simt artistic…toate pot fi
admirate  si achizitionate din micutul magazin Cado Art. Cu o simpla comanda la domiciliu, cineva
apropiat poate fi surprins in mod placut si la zi speciala, fie ca este vorba de onomastica, nunta,
eveniment monden sau orice alta ocazie festiva. Daca obiectele expuse pe rafturile magazinului " bat la
ochi " prin splendoarea si minutiozitatea formelor, preturile…dimpotriva. " Lucram direct cu importatori
din Olanda. Calitatea produselor pe care le comercializam este incontestabila si apreciata de clientii care
ne trec pragul. Chiar daca firma nu fiinteaza de foarte mult timp, ne putem lauda cu buchete pe care le-am
realizat pentru soprana Mariana Nicolesco, pentru unul din concertele lui Nicu Alifantis la Poiana si
exemplele pot continua. Am castigat licitatia si ne-am adus contributia la deschiderea oficiala a Eon Gaz
din februarie si am decorat salonul Atrium Caffe cu muscate, la cererea managerilor, pentru a fi in ton cu
aranjamentul floral de pe Podul Minciunilor " sustine  Andrea Ilas, managerul renumitului magazin de
flori si decoratiuni.
 CA ŞI PROIECT pentru urmatoarea perioada, Andrea se gandeste sa vina pe piata cu un aranjament
floral cu totul inedit: buchete de flori in combinatie cu fructe, toate invelite in ciocolata. "Sora mea isi
doreste ca la nunta ei sa aiba un buchet cu totul original: un mar tras in ciocolata asezat in mijloc si
trandafiri albi pe margine ale caror frunze sa fie la randul lor acoperite intr-un strat difuzat de ciocolata.
Am incercat deja aceasta varianta cu ciocolata din lapte praf dar nu a fost chiar o reusita. Nu renunt la
idee pana cand nu voi lansa acest produs cu totul deosebit " spune Andreea.
 R: Ce se vinde cel mai bine la ora actuala?
 A.I: O idee care incepe sa prinda la sibieni sunt cosurile cu fructe sau, la cerere, combinatiile din fructe
si flori sau flori naturale expuse in acelasi aranjament cu flori taiate. Tot de aici doritorii mai pot cumpara
tablouri pictate pe panza, casete de bijuterii, statuete de diferite marimi, suporturi de lumanare, vaze sau
pietre ornamentale ideale pentru camuflarea pamantului din glastre. Le pot cumpara pentru a le face
cadou persoanelor dragi sau, de ce nu,  in scop personal pentru propria locuinta. De asemenea, punem la
dispozitie carti informative despre ingrijirea plantelor. Avem si obiecte minuscule din lemn pictat, sub
forma de mamarute sau floricele, pentru copilasi. Sunt zile cand fac coada la rafturi. Tocmai pentru ca se
pot atasa ca ornament aproape la orice, sunt o incantare pentru cei mici.
 R: V-ati confruntat cu comenzi ceva mai…neobisnuite?
 A.I: in aproape un an de cand am deschis magazinul am avut parte si de astfel de experiente, pe cat de
bizare pe atat de…amuzante. De pilda, un barbat a apelat la serviciile noastre de livrare la domiciliu
saptamani la rand pentru a-si cere scuze sotiei. Cum altfel decat cu ajutorul…florilor.Nu putini sunt
domnii care efectiv uita de ziua de nastere a sotiei si isi aduc aminte abia seara tarziu. Noi onoram
comenzi indiferent de ora si nu refuzam pe nimeni atunci cand ni se solicita ajutorul. Cineva chiar a
comandat odata doua buchete in aceeasi zi: unul pentru sotie si unul pentru…amanta. Ne-a rugat ca cel al
amantei sa fie mai bogat si sa arate cat mai bine! Am mai primit o comanda speciala prin care ni s-a cerut
sa facem un aranjament inalt de 2m. Cu multa imaginatie si cateva improvizatii am reusit in cele din urma
sa ne multumim clientul.
 R: Ce produse de sezon pot fi cumparate de aici? De exemplu, articole decorative pentru Paste…
 A.I: Marea atractie zilele acestea sunt fetele de masa cu o lucratura extrem de delicata. Costa numai 36
de lei, au broderii aplicate sub forma de iepurasi iar pe margine au decupaje de diferite modele. in rest,
rafturile sunt pline de obiecte de décor de toate marimile, figurine din ceramica sau orice alte articole care
sa aminteasca de sarbatoarea pascala.
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 R: Ce alte servicii mai oferiti?
 A.I: Trebuie stiut ca, la cerere, ne ocupam si de ingrijirea plantelor la domiciliul clientului. De curand, o
familie, inainte de a pleca in concediu in Germania, ne-a lasat cheile de la casa cu rugamintea de a le
intretine plantele de apartament in absenta lor, timp de doua saptamani. Eu una am ramas socata de cata
incredere isi pot pune unii oameni in tine atunci cand au garantia ca ceea ce le oferi este calitate.
 R: Cum s-a nascut ideea de Cado-Art?
 A.I: Ideea ne-a venit inainte de 8 martie, anul trecut.Parintii mei lucreaza la Teatrul din Brasov. M-au
rugat sa ajut la impachetarea aranjamentelor florale pentru colegi si astfel, eu si sotul meu, ne-am trezit 
ca, in definitiv, n-ar strica sa initiem o afacere profitabila de profil. Nu doar ideile cat mai ales ideile
originale sunt secretul, astfel ca nimeni sa nu aiba nimic de reprosat. Multi oameni vin la noi cu idei de
aranjamente florale gata pregatite. ii ascultam si incercam in cel mai scurt timp sa le facem pe plac.
Fiecare comanda este vazuta ca o provocare, tinem cont de ideile altora si nu ezitam sa le punem in
practica.
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