
“Cumpãrãtorii de mobilã exoticã
sunt mult mai pretenþioºi ca înainte”

(Interviu cu Puºa Hack, proprietarul lanþului de magazine Exotique)

Reporter: Cum a evoluat seg-
mentul mobilierului exotic, în ulti-
mii ani?

Puºa Hack: În anii trecuþi, acest
domeniu de activitate a avut de
suferit, înregistrând scãderi ale ci-
frei de afaceri, de la an la an. Mobi-
lierul exotic este considerat a fi o
categorie de lux, deºi nu este nea-
pãrat adevãrat acest lucru, motiv
pentru care nu a reprezentat o ne-
cesitate pentru consumatori, ci
mai degrabã o completare în deco-
rarea locuinþelor, un accent, o ex-
travaganþã.

Se simte o oarecare revenire anul
acesta a curajului potenþialilor
clienþi de a lua în considerare solu-
þii mai interesante ºi mai durabile
în amenajãrile pe care le au de fã-
cut. Cu siguranþã interesul este mai
crescut în 2015 pentru mobilierul
cu caracter, din esenþe rare, exoti-
ce.

Reporter: Ce tendinþe sunt în
acest an, atât legate de modele,
cât ºi de culori ºi materia primã uti-
lizatã ?

Puºa Hack: În afiºul de promova-
re a târgului de la Maison & Objet,
Paris, din primãvara aceasta, existã
câteva produse pe care Exotique le
comercializeazã deja. Este vorba
de fotoliile din piele de bovinã în
combinaþie cu oþel.

Am fost extraordinar de încântaþi
sã avem încã o datã confirmarea cã
Exotique este un “trendsetter” ºi
un brand vizionar care influenþea-
zã ºi introduce obiecte inedite, pli-
ne de ºarm ºi poveste. De altfel, sa-

lonul internaþional de mobilã din
luna aprilie, de la Milano, vorbeºte
de un „storyteller”, însemnând cã
piesele pe care le propunem ºi le
recomandãm ar trebui sã aibã
poveºti interesante în producerea
ºi provenienþa lor, iar ºansa extra-
ordinarã de a ne putea creea sin-
guri locul în care trãim, de a-l con-
cepe, este o ºansã ce nu trebuie
irositã. A pune într-o camerã orice,
la întâmplare, a alege piese doar
funcþionale, fãrã o frumuseþe ºi o
poveste în spate, este apoape o ri-
sipã, o greºealã. Mediul în care trã-
im ne afecteazã emoþional ºi spiri-
tual în mai multe ºi subtile feluri
decât ne putem imagina.

Reporter: Care este culoarea
anului 2015 ?

Puºa Hack: Conform institutului
Pantone, culoarea anului este Mar-
sala (o nuanþã spectaculoasã de
viºiniu pal, rezultatã din urmãtoa-
rea combinaþie de culori: roºu bor-
do 60%, maro 30%, bej 10%). La
Exotique existã deja aceste nuanþe
de câteva luni, canapele de catifea
în culorile lila, bordo ºi mov impe-
rial, piese în culoarea marsala, ma-
teriale naturale. Aceste nuanþe se
combinã foarte bine cu mobilierul
închis la culoare, din lemn masiv,
împreunã creând un look clasic,
elegant ºi rafinat.

Reporter: Ce buget alocã clienþii
dumneavoastrã pentru o achiziþie ?

Puºa Hack: Deoarece Exotique
comercializeazã atât piese de mobi-
lier, cât ºi decoraþiuni, precum ºi
obiecte potrivite pentru a fi oferite
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Sectorul mobilierului exotic a avut de suferit în ultimii ani, înregistrând scãderi

ale cifrei de afaceri, dupã cum ne-a spus, în cadrul unui interviu, Puºa Hack, pro-

prietarul lanþului de magazine Exotique.

Potrivit domniei sale, anul acesta se simte o oarecare revenire a curajului po-

tenþialilor clienþi de a lua în considerare soluþii mai interesante ºi mai durabile

în amenajãrile pe care le au de fãcut.

“Toþi consumatorii sunt mult mai pretenþiosi, aleg cu atenþie orice pies de mo-

bilier, preferând piesele din lemn masiv, care sunt durabile, impresionante”,

ne-a precizat doamna Hack, subliniind cã, anul trecut, cifra de afaceri a compa-

niei pe care o conduce a scãzut cu 9% faþã de cea din 2013, ca urmare a faptului

cã oamenii s-au orientat cãtre piese realizate din PAL ºi esenþe moi autohtone,

mai ieftine, ºi cãtre mobilierul importat din China.



cadou, bugetele clienþilor noºtri va-
riazã între câteva zeci de lei pânã la
mii de lei, în funcþie de ocazie sau
de motivul achiziþionãrii produsu-
lui.

Reporter: Cum au evoluat preþu-
rile în segmentul de mobilã pe
care activaþi ?

Puºa Hack: Preþurile în acest
segment de mobilã ar fi trebuit sã
creascã în raport cu creºterea cur-
sului valutar, mobilierul exotic
fiind unul de import, dar Exotique
a preferat sã-ºi diminueze profitul
ºi sã menþinã preþul la nivelul din
anii anteriori, chiar ºi mai scãzut, ca
sã vinã în întâmpinarea clienþilor ºi
sã le menþinã interesul pentru
astfel de produse.

Reporter: Cum s-au educat con-
sumatorii, în aceºti ani de crizã?

Puºa Hack: Toþi consumatorii
sunt mult mai pretenþiosi, aleg cu
atenþie orice piesã de mobilier,
preferând piesele din lemn masiv
care sunt durabile, impresionante.

Cum ne place nouã sã spunem:
„palul nu se moºteneºte”.

Clienþii nostri provin din medii
sociale foarte diferite, lucrul pe
care îl au în comun fiind faptul cã
ºtiu sã aprecieze autenticitatea
produselor noastre ºi calita-
tea materialelor folosi-
te (de la lemn masiv
de shesham sau
acacia, mango,
fier forjat, piele
pânã la mate-
rial textil în di-
verse compozi-
þii, ceramicã ºi
os).

Reporter: Care
este raportul cere-
re-ofertã ?

Puºa Hack: Credem cã oferta
pentru mobilier este destul de
mare în România, dar nu neapãrat
pentru produse mai deosebite. În
acest sens, alte þãri din Europa,
cum ar fi Italia, Anglia, Franþa, au o

varietate mult mai mare, dar ºi pu-
terea de cumpãrare este alta. Exo-
tique aduce mereu colecþii noi,
piese vânate ºi achiziþionate de cu-
noscãtorii din domeniu, cu perso-
nalitate ºi o frumuseþe aparte care

satisfac cele mai înalte pre-
tenþii.

Credem cã ºi în
România este ne-

voie de o ofertã
mai variatã ºi
mai interesan-
tã, dar în acelaºi
timp ºi accesi-

bilã, de produse
d i n ac e st se g-

ment.
Anul trecut am

descoperit un producã-
tor de excepþie din India, care

are o mare desfacere pe piaþa din
SUA, în consecinþã aceleaºi piese
mult apreciate în New York, Las Ve-
gas, Los Angeles se gãsesc ºi în ma-
g az i ne le E xot i qu e , c ole c þ i a

purtând numele de „Classic Chic”.
Reporter: La ce valoare se ridicã

piaþa de profil ?
Puºa Hack: În prezent, sectorul

mobilei se ridicã la o valoare de 2,2
miliarde euro anual. Din aceastã
valoare, segmentul de mobilier pe
care îl comercializãm este mai greu
de cuantificat, dar acesta se ridicã
la doar câteva milioane de euro pe
an.

Reporter: Ce produse ofera Exo-
tique ºi de unde le importã ?

Puºa Hack: Brandul Exotique
aduce de 12 ani în casele români-
lor piese de mobilier din esenþe
exotice ºi decoraþiuni pictate ºi
sculptate manual, o parte din cul-
tura, arta ºi istoria unor þãri fasci-
nante ca India, Maroc, Indonezia,
Vietnam sau chiar America, dar ºi
colecþii europene. Tocmai din acest
motiv, Exotique a primit titlul de
„Furnizor al Casei Regale a
României”, fiind singura firmã din
domeniul mobilierului ºi decora-
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"Exotique
a preferat sã-ºi

diminueze profitul ºi sã
menþinã preþul la nivelul din

anii anteriori, chiar ºi mai
scãzut, ca sã vinã în

întâmpinarea clienþilor
ºi sã le menþinã interesul

pentru astfel de
produse".

Amenajãri
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þiunilor interioare care au acest im-
portant titlu.

Firma Exotique se deosebeºte de
alte firme care importã ºi comer-
cializeazã mobilier prin faptul cã
majoritatea pieselor sunt rare, uni-
cat, sunt piese de colecþionat, de
pãstrat ºi de transmis din generaþie
în generaþie.

Reporter: Ce produse urmeazã
sã aduceþi pe piaþa româneascã ?
Puºa Hack: De curând am

fost în India ºi am ales o
colecþie fascinantã de
piese de mobilier
ideale pentru spaþii-
le mici - noptiere,
comode, console,
cufere, lucrate ºi pic-
tate manual într-o pa-
letã cromaticã pastel
sau finisate în patina anti-
que. Încercãm sã satisfacem ºi
clienþii care au apartamente, ofe-
rindu-le produse la aceeaºi calita-
te, la fel de spectaculoase, dar de
dimensiuni mai mici. Evident, în
continuare ne aprovizionãm cu ac-
cesorii deosebite, diferite obiecte
decorative din os, metal, lemn etc.
În vara ºi toamna aceasta, accentul
îl punem pe cadourile pentru bãr-

baþi, obiecte elegante de birou:
globuri pãmânteºti, lupe, busole,
în general vintage sau din materia-
le valoroase, care completeazã
perfect gama mobilierului Exoti-
que.

Reporter: Care dintre obiectele de
mobilier sunt cele mai solicitate ?

Puºa Hack: Cele mai solicitate
obiecte de mobilier sunt colecþia
de piese pentru dormitor ce cu-

prinde paturi, noptiere, dula-
puri ºi comode, realizate

din lemn masiv, colec-
þia „Classic Chic”, ca-
napele le vintage
din piele de bovinã
argentinianã, unice
în România prin cali-

tate ºi confort, care
se potrivesc locuinþe-

lor individuale, dar ºi
obi e c t i v e lor c om e r c i a le ,

pub-uri, restaurante, cluburi.
În showroom-urile noastre veþi

descoperi colecþiile “Industrial
Chic”, “Unique-Old”, “Vintage
Style”, “Lovely Velvet”, “Floral Pain-
tings”, precum ºi o gamã variatã de
cadouri speciale pentru doamne,
de genul ramelor foto, cutiilor de
bi ju t er i i sau pent r u d omni -
mãnuºi de box din piele vintage,
vapoare, ceasuri ºi alte obiecte de
bronz.

Reporter: Ce cifra de afaceri aþi
realizat anul trecut?

Puºa Hack: În anul 2014, cifra de
afaceri a scãzut cu 9% faþã de anul
2013, din motivul orientãrii clienþi-
lor cãtre piese realizate din PAL ºi
esenþe moi autohtone, evident cu
un preþ mai mic, ºi a mobilierului
din import China.

În situaþia brandului nostru, un
motiv suplimentar al acestei scã-
deri a cifrei de afaceri este ºi co-
mercializarea mai multor accesorii
ºi piese mici faþã de piesele mari de
mobilier. Acest lucru, chiar dacã
ne-a afectat cifra de afaceri, nu
ne-a afectat ºi procentul de profit
în raport cu aceasta.

Reporter: Ce estimãri aveþi pen-
tru anul 2015 ?

Puºa Hack: Întotdeauna viitorul
aratã bine sau aºa ar trebui sã fie.
Exotique merge înainte cu opti-
mism ºi convingerea cã un brand
solid are întotdeauna un viitor asi-
gurat.

Reporter: Mulþumesc!

"Cu

siguranþã

interesul este mai

crescut în 2015 pentru

mobilierul cu

caracter, din esenþe

rare, exotice".


