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Bucãtãriile Euphoria au cãpãtat un nou look, trecând de la linii curbe ºi

de la culori vii ºi combinate la linii drepte ºi la culori calde, dupã ce

producãtorul de mobilã ºi-a schimbat identitatea vizualã. Mai multe

detalii despre noile concepte de bucãtãrii ne-a oferit Georgian Frãþilã,

director de marketing în cadrul Euphoria.



Reporter: Euphoria are un nou
look. De ce a fost nevoie de schim-
barea imaginii ºi conceptului pro-
duselor dumneavoastrã?

Georgian Frãþilã: Euphoria ºi-a
schimbat logo-ul pentru cã era ne-
voie de acest pas. Schimbarea
identitãþii vizuale este un pas fi-
resc spre maturizare a brandului,
ca rãspuns la exigenþele clienþilor
noºtri. Rãmânem la fel de
deschiºi noilor provo-
cãri din domeniu, iar
aceastã schimbare
de identitate vizua-
lã reflectã capacita-
tea noastrã de ino-
vare. Au trecut anii,
ne-am maturizat, a
trebuit sã venim cu un
nou logo pentru cã aºa
este normal. Noul logo este mult
mai stilizat, mai drept, mai uºor de
înþeles, este mai pregnant, sã spu-
nem. În urma schimbãrii logo-ului,
absolut toate conceptele cu care
ne-am prezentat la Mobila Expo
2017 sunt noi - culori, forme, acce-
sorii.

Reporter: Cu câte astfel de con-
cepte noi aþi fost prezenþi la târgul
de profil?

Georgian Frãþilã: Ne-am pre-
zentat cu ºapte concepte noi de
bucãtãrie, fiecare dintre acestea
fiind creat de un arhitect de-al nos-
tru, plecând de la o stare. De aici a
venit ºi tema catalogului nostru -

"mood". Printre noile concepte,
avem ºi bucãtãrii non-conformiste
- d e e xe m pl u , c onc e ptu l
"MATERIA", care are frontul din be-
ton. Un alt concept este caracteri-

zat de faptul cã dulapul se trans-
formã. Uºile culiseazã înspre inte-
rior ºi din corpul înalt putem folosi
masa extensibilã datoritã unui sis-
tem ce nu are nevoie de punct de

sprijin. Acest concept poartã nu-
mele de „ECLYPSE".

Reporter: Ce aþi urmãrit cu noul
stil de bucãtãrii?

Georgian Frãþilã: Am venit cu
un altfel de bucãtãrii. "Altfel" - ca
design pentru Euphoria. Însã bu-
cãtãriile pãstreazã calitatea ºi per-
formanþa feroneriei de top folosite
ºi pânã acum.

Reporter: Dar curbele s-au
îndreptat…

Georgian Fraþilã: Da, curbele
s-au îndreptat pentru marea majo-
ritate a conceptelor. Nu s-a renun-
þat la curbe, dovadã face concep-
tul de bucãtãrie unde a avut loc
cooking show-ul asigurat de Chef
Mehrzad pe toatã perioada târgu-
lui.

Reporter: ªi culorile?
Georgian Frãþilã: Culorile au

devenit mai calde, mai liniºtite, nu
mergem cu foarte multe combinaþii
de culori. Singura bucãtãrie pe care
am pãstrat-o coloratã, sã spunem
aºa, este cea pe care am organizat
cooking show-ul din cadrul târgului.
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Georgian
Frãþilã: "Bucãtãriile
pãstreazã calitatea

ºi performanþa
feroneriei de top
folosite ºi pânã

acum".
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Deºi acolo am pãstrat fronturile
curbe, este un concept nou ºi aces-
ta. Insula în sine este un semn al
întrebãrii pus invers. Fiecare corp
are o altã culoare, avem un joc de
volumetrie...

Reporter: Bucãtãriile sunt reali-
zate în serie sau pe comandã?

Georgian Frãþilã: Noi producem
bucãtãrii doar pe comandã. Con-
ceptele cu care ne-am prezentat la
târg nu sunt bucãtãrii de serie. Ele
vin ca model de unde se poate
porni. Spaþiul clientului ºi necesi-
tãþile acestuia sunt criteriile ce dau
forma bucãtãriei.

Reporter: Cum introduceþi în
piaþã noile concepte?

Georgian Frãþilã: Prin informa-
re, informare ºi iarãºi informare.
Participãm la toate târgurile ºi ex-
poziþiile mari din Europa. Anul
acesta deja am avut douã eveni-
mente - unul la Koln ºi unul la Dus-
serdolf. Am fost prezenþi acolo, am
vãzut care sunt trendurile, ne-am
inspirat.

Reporter: Ce alte proiecte de in-
vestiþii aveþi în acest an?

Georgian Frãþilã: Continuãm un
proiect pe care l-am început de
anul trecut - respectiv dezvoltarea
showroom-urilor. Vrem sã fim în
cât mai multe oraºe mari ale þãrii
cu showroom-uri Euphoria.

Acum suntem prezenþi în Bucu-
reºti, Buzãu, Constanþa, Arad,
Braºov, Piatra Neamþ. Ne-am dori
ca anul acesta sã mai deschidem

încã douã ºi sã încheiem anul cu
opt showroom-uri în România, in-
cluzându-l ºi pe cel din Buzãu, care
este sediul central ºi unde avem ºi
fabrica. De asemenea, dorim sã ui-
mim ºi la târgul din toamnã, unde
vom participa, ca în fiecare an.
Acesta este planul pentru anul
2017. În acelaºi timp, am imple-
mentat un sistem de dealer. Sunt
firme care comercializeazã mobilã
ºi doresc sã vândã ºi bucãtãrii Eup-

horia. Avem dealeri la Arad, Piatra
Neamþ, Constanþa, Braºov, unde
showroom-urile sunt deschise
prin partenerii noºtri.

Reporter: V-aþi propus un buget
de investiþii?

Georgian Frãþilã: Nu ne-am pro-
pus un buget de investiþii, vom in-
vesti atât cât va fi nevoie.

Reporter: Mulþumesc!
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