
Profesionisti � evenimente
Firmele sibiene nu pun mare pret pe serviciile organizatorilor de evenimente. Indiferent ca este vorba de
seminarii, conferinte sau traininguri care duc la imbunatatirea activitatii firmei, sau ca este vorba de
team-building, pentru relaxare, organizatorii de evenimente considera ca sibienii pastreaza inca urme de
neincredere atunci cand trebuie sa apeleze la specialisti. " Nu prea avem clienti din Sibiu. Suntem
solicitati de firme din afara tarii pentru evenimente publice mari: raliuri, targuri, evenimente unde se pune
pret pe eticheta. Cred ca in Sibiu nu se pune accent pe ajutorul profesionistilor. Firmele autohtone nu
considera ca e nevoie de standarde calitative inalte pentru ceea ce fac" , este de parere Andrei Dragan,
administratorul SC The Little Giant SRL, servicii de management pentru evenimente publice.
  
  Bancile, principalii clienti
  
  Traininguri sau team-building, scopul este acelasi: eficientizarea activitatii firmei. In general, bancile
sunt principalii clienti ai organizatorilor de evenimente. " De la prestatorii de servicii financiare si
bancare, de la firmele de productie subansamble masini primim cele mai multe solicitari. Deschiderea de
magazine si lansarea noilor produse sunt momente in care este nevoie de ajutorul nostru. Pentru seminarii
si conferinte, doar salile hotelurilor din oras au suficiente locuri. Trainingurile se pot desfasura si in afara
orasului. Noi le pregatim cateva propuneri, iar clientii isi aleg destinatia dorita. Prefer sa promovez
destinatiile din judet" , spune Catalin Ene, administrator Good Time, expert in evenimente pentru
companii.
  
  Mai multa eficienta
  
  Firmele straine cu filiale in Sibiu se numara printre principalii clienti ai organizatorilor de evenimente.
Pentru relaxare, aleg locatii linistite, unde petrec cateva zile. " Le facem o oferta care include cazare,
masa, dar si optiuni de a se relaxa: paintball, fotbal, tenis, mountain bike. Multe societati au impresia ca
serviciile unui organizator de evenimente sunt foarte scumpe. De fapt, costurile sunt mult mai reduse, noi
avem contracte cu unitatile de cazare, de exemplu, sau cu firmele care pun la dispozitie echipamente
pentru paintball. Clientii nostri stiu ca daca se ocupa singuri de organizarea evenimentului vor ocupa dint
timpul liber al angajatilor, e posibil sa nu aleaga cea mai buna firma de catering. Evenimentul iese cel
mai bine cand este un singur furnizor care se ocupa de toate detaliile, adica organizatorul de evenimente.
In mod sigur, chiar daca este team building sau conferinta, sbstratul este acelasi: imbunatatirea serviciilor
firmei" , concluzioneaza administratorul Good Time.
  
  In echipa
  
  Conducerea Sobis Solutions este de parere ca trainingurile de comunicare sunt indispensabile intr-o
firma care isi doreste un colectiv unit. " Pentru a forma echipele de vanzari, sunt necesare trainingurile de
comunicare. Prin aceste traininguri, fiecare angajat trebuie sa constientizeze ca face parte dintr-o echipa
si poate contribui la succesul ei. Romanul are tendinta de a-si individualiza activitatea. Prin team
building, invata, de asemenea, sa lucreze in echipa. Aproximativ 50 la suta dintre clienti provin din
randul retelelor de desfacere care promoveaza produsele" , incheie Martin Mueller, administrator Sobis
Solutions.
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