A menajãri

"Devizanoastrãeste
«Oamenifericiþiprin
designinterior»"
(Interviu cu Tudor Cartianu, CEO Delta Studio)
În perioada pandemiei, prin apariþia fenomenelor de
"work-from-home" ºi "study-from-home", s-a conturat în piaþã o nouã
nevoie de readaptare a locuinþei, ne-a spus, într-un interviu, Tudor Cartianu, CEO Delta Studio. Potrivit domniei sale, oamenii ºi-au dorit fie sã
migreze în afara oraºelor mari, fie sã-ºi reorganizeze spaþiul de locuit
sau chiar sã investeascã într-o nouã locuinþã.
Furnizorul de soluþii pentru amenajãri interioare Delta Studio a

Reporter: Cum a trecut Delta
Studio prin pandemie?
Tudor Cartianu: Ne-am adaptat. Piaþa amenajãrilor interioare
este strâns legatã de real-estate.

În aceastã perioadã, prin apariþia
fenomenelor de "work-fromhome" ºi "study-from-home", s-a
conturat în piaþã o nouã nevoie
de readaptare a locuinþei. Astfel,

"Am investit mult, în ultimii ani, în digitalizarea
ofertei ºi a serviciilor. În acelaºi timp, am investit în
crearea de stocuri semnificative pentru produsele
noastre, astfel încât putem onora absolut toate
comenzile în timpul agreat cu clienþii".

dezvoltat un nou proiect destinat clienþilor care îºi doresc o amenajare
semnatã de un arhitect, fãrã a beneficia, însã, de timpul sau posibilitatea de a apela la unul. Proiectul Ready to Buy (R2B) se bazeazã pe integrarea a noi resurse digitale ºi pe sinergia fizic-virtual în conceperea
unor soluþii de design care pot fi livrate imediat clientului pentru amenajarea locuinþei. R2B foloseºte materiale aflate pe stoc, ceea ce îi conferã disponibilitate ºi furnizare rapidã.

oamenii ºi-au dorit fie sã migreze
în afara oraºelor mari, fie sã reorganizeze spaþiul, dacã nu au dorit
sã investeascã într-o nouã locuinþã. De un an, deja, oamenii s-au
obiºnuit cu viaþa "de dupã pandemie". ªi-au reordonat prioritãþile. ªi aici intrã ºi reamenajarea
spaþiului în care locuiesc sau
schimbarea ºi decorarea noului
cãmin. Îºi dezvoltã un nou stil de
viaþã, care sã le ofere confort ºi
adaptabilitate într-un spaþiu care
le va servi atât drept casã, cât ºi
birou.
Reporter: Ce strategie aþi abordat ca sa treceþi mai uºor prin criza sanitarã?
Tudor Cartianu: Am investit
mult, în ultimii ani, în digitalizarea
ofertei ºi a serviciilor. În acelaºi
timp, am investit în crearea de
stocuri semnificative pentru produsele noastre, astfel încât putem
onora absolut toate comenzile în
timpul agreat cu clienþii. În 2020,
numãrul de comenzi online a
crescut uºor faþã de 2019, pentru

cã am investit mult, în ultimii ani,
în digitalizarea ofertei ºi a serviciilor. Compania s-a adaptat, prin
apelarea la un sistem de consiliere video, unde participau arhitecþi
ºi consilieri din showroom-ul
principal, pentru planificarea
amenajãrii la distanþã. Acest lucru
s-a fãcut pe termen scurt, în timpul stãrii de urgenþã. Apoi, la cererea clienþilor, reuºeam sã programãm întâlniri într-unul din
showroom-urile naþionale. În
showroom-ul principal din Bucureºti, cu o suprafaþã de 4.000 de
metri pãtraþi, am acceptat maximum cinci clienþi simultan, iar în
toate celelalte puncte din þarã câte un singur client. În tot acest
timp, angajaþii din funcþiile de suport, care nu interacþionau cu
clienþii, lucrau de acasã.
În concluzie, deºi n-am fost foarte optimiºti privitor la evoluþia
2020, iatã cã sfârºitul anului ne-a
întâmpinat cu o creºtere de 11%
a cifrei de afaceri, faþã de 2019.
Reporter: Cu ce rezultate finan27
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ciare aþi încheiat primul semestru
al acestui an, comparativ cu aceeaºi perioadã din 2020?
Tudor Cartianu: În prima jumãtate a anului 2021, Delta Studio a
avut o creºtere a cifrei de afaceri
de 15% ºi o creºtere de 86% a
profitului net, faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut.
Reporter: În ce constã conceptul Ready to Buy pe care l-aþi dezvoltat?
Tudor Cartianu: Conceptul R2B
- Ready to Buy - este format din
pachete de amenajare complete,
pentru fiecare spaþiu al locuinþei.
Cumpãrãtorul are posibilitatea de
a achiziþiona un proiect complet,
gândit de un arhitect, care sã utileze ºi sã decoreze perfect spaþiul
destinat.
Proiectul Ready to Buy (R2B) se
bazeazã pe integrarea a noi resurse digitale ºi pe sinergia fizic-virtualã în conceperea unor soluþii
de design care pot fi livrate imediat clientului pentru amenajarea
locuinþei. R2B foloseºte materiale
aflate pe stoc, ceea ce îi oferã dis-

ponibilitate ºi furnizare rapidã.
Proiectul amenajãrilor R2B - Ready
to Buy a luat naºtere ca urmare a
interesului crescut pentru design
ºi calitatea amenajãrilor din partea cumpãrãtorilor. Aceastã tendinþã este susþinutã ºi confirmatã
ºi de noua orientare a ofertei online în favoarea materialelor inspiraþionale.
Reporter: Când aþi lansat acest
concept ºi care sunt urmãtorii
paºi legaþi de acesta?
Tudor Cartianu: Conceptul a
fost lansat în luna august 2021, ca
urmare a cererii venite din partea
publicului Smart Luxury. În urmãtoarea fazã, vom integra feedback-ul venit de la clienþii noºtri
pentru a îmbunãtãþi procesul ºi
vom extine paleta de concepte
R2B, urmãrind, ca ºi pânã acum,
cele mai noi tendinþe în design.
Reporter: Cum a fost primit in
piata conceptul R2B?
Tudor Cartianu: A fost primit
bine, dat fiind cã s-a nãscut în
urma unei cereri concrete - mulþi
dintre clienþii care ne viziteazã

"În portofoliul general al conceptelor de design
din cadrul Delta Studio, sunt incluse atât
propuneri pentru clienþii care achiziþioneazã
sau reamenajeazã o locuinþã, cât ºi pentru
dezvoltatorii imobiliari. Pentru aceºtia din
urmã, un proiect de design interior de calitate
reprezintã un punct de susþinere a ofertei cãtre
potenþialii clienþi".

showroomurile s-au arãtat foarte
încântaþi de ambientele realizate
fizic de arhitecþii noºtri ºi ºi-au exprimat interesul de a achiziþiona
un concept complet. În portofoliul general al conceptelor de design din cadrul Delta Studio, sunt
incluse atât propuneri pentru
clienþii care achiziþioneazã sau reamenajeazã o locuinþã cât ºi pentru dezvoltatorii imobiliari. Pentru
aceºtia din urmã, un proiect de
design interior de calitate reprezintã un punct de susþinere a
ofertei cãtre potenþialii clienþi.
Reporter: Ce preþuri presupune
amenajarea unei locuinþe cu ajutorul R2B?
Tudor Cartianu: Componenta

digitalã a proiectului are avantajul unei selecþii rapide ºi a unui
buget optimizat, deoarece orice
comandã de amenajare R2B beneficiazã automat de o reducere
de preþ de 15%. Preþul per concept porneºte de la aproximativ
7.000 lei / 1.400 euro ºi ajunge
pânã la pragurile de 2.500/
3.000/3.500 euro, în funcþie de tipul de tehnologie ºi design dorit.
Reporter: Din ce zonã vine cererea, cu preponderenþã?
Tudor Cartianu: Cererea vine,
pe de o parte, din zona B2C clientul final care doreºte rapid
un pachet de amenajare atrãgãtor, dar ºi din zona B2B2C, în sensul în care avem multe partene29
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riate cu dezvoltatori imobiliari, ai
cãror clienþi pentru apartamente
apeleazã la noi pentru a utila rapid ºi estetic locuinþa achiziþionatã.
Nu în ultimul rând, proiectul se
adreseazã ºi clienþilor care nu doresc sã schimbe locuinþa, dar vor
o reamenajare a vechii locuinþe.
Reporter: Câþi arhitecþi sunt angrenaþi în acest program?
Tudor Cartianu: Proiectul implicã aportul echipei interne de
arhitecþi Delta Studio Design ºi
este coordonat ºi aprobat de un
arhitect de interior senior în rolul
de Art Director, care gestioneazã
ºi imaginea ambientelor din
showroom, totodatã. Pânã acum,
au fost implicaþi în total ºase arhi-

tecþi.
Reporter: Ce alte investiþii plãnuiþi ºi ce buget aveþi în acest
sens?
Tudor Cartianu: Delta Studio
realizeazã peste 60% din proiectele rezidenþiale din Bucureºti, cu
activitatea de design interior, în
care a dobândit o experienþã susþinutã atât prin biroul integrat
de arhitecturã, cât ºi prin portofoliul vast de soluþii pentru amenajãri interioare. La începutul anului
2021, compania a debutat în sfera dezvoltãrilor imobiliare, care a
venit ca urmare a cererii din ultima perioadã. Cum trendul imobiliar se îndreaptã din ce în ce mai
mult spre locuinþe spaþioase ºi luminoase, Delta Studio a decis

"Delta Studio realizeazã peste 60% din
proiectele rezidenþiale din Bucureºti, cu
activitatea de design interior, în care a
dobândit o experienþã susþinutã atât prin
biroul integrat de arhitecturã, cât ºi prin
portofoliul vast de soluþii pentru amenajãri
interioare".
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achiziþia unui teren de 10.000 mp
în Corbeanca, pentru ridicarea
proiectului de case Vernis Sunrise
Corbeanca. Proiectul va fi finalizat
la începutul anului 2022 ºi presupune o investiþie de aproximativ
3 milioane de euro.
Brandul Vernis Sunrise Corbeanca va creºte prin investiþia constantã în zona rezidenþialã, atât
prin apartamente în zone centrale ºi de interes din Bucureºti, cât ºi
pe segmentul de case, în Corbeanca ºi Snagov. Compania urmãreºte sã aducã în prim plan proiecte premium, ca sã rãmânã în
targetul publicului Smart Luxury,
reprezentativ pentru Delta Studio ºi brandul Vernis.
Un punct de interes din Capitalã
a devenit ºi zona Republica, unde
Delta Studio deþine un teren de
20.000 mp, cu desfãºurare logisticã. În 2-3 ani, compania plãnuieºte mutarea capacitãþilor logistice în localitatea Bolintin-Deal,
jud. Giurgiu, pe un teren de
25.000 mp, achiziþionat la finalul
anului trecut. Zona reprezintã un

punct cu foarte mare potenþial logistic, iar investiþia pentru noul
depozit se ridicã la aproximativ 6
milioane de euro, bani care vor fi
obþinuþi prin accesarea de fonduri
europene.
Reporter: Ce tendinþe sunt pe
piaþa arhitecturii? Ce preferinþe
au românii în materie de design
interior ºi cum s-au modificat acestea anul trecut?
Tudor Cartianu: Dacã la început conceptul de "design de interior" venea la pachet cu anumite
preconcepþii, cum cã doar un
anumit segment de populaþie cu
venituri mari poate accesa un
astfel de serviciu, astãzi, proiectele de amenajare interioarã sunt
solicitate de cei mai mulþi dintre
cei care opteazã pentru o schimbare parþialã sau completã de
ambient. Cererea a crescut foarte
mult în ultimii ani, datoritã faptului cã un proiect complet, poate
schimba radical percepþia produsului final obþinut ºi poate optimiza bugetul cu cel puþin 20%.
Cred cã ºi în acest domeniu, ca
ºi în altele, consumatorii de astfel
de servicii au avut nevoie de formare, de educare a nevoilor, corelatã cu tendinþele. Cei mai mulþi
dintre clienþii noºtri ºtiu ce îºi doresc, însã au nevoie de consultanþã profesionistã, care îi poate ghida într-o amenajare de succes.
Clienþii au cãutat în acest domeniu companii care sã le înþeleagã
nevoile privitoare la proiectele
abordate. Au cãutat profesioniºti
care sã fie în pas cu trendurile ºi
materialele ºi care sã înþeleagã
funcþionarea sinergicã a acestora.
De aceea, consultanþa este strâns
legatã de portofoliul amplu de
produse. Evoluþia Delta Studio se
datoreazã ºi biroului de arhitecturã integrat al companiei ºi portofoliului de produse, extrem de variat, pus la dispoziþia clienþilor.
Acestea sunt "resursele secrete"
valoroase, care pot înnobila de la
A la Z orice proiect, indiferent de
cerinþele beneficiarului.
Dacã pânã în urmã cu zece ani
se punea accent pe "do-it-yourself", în sensul cã beneficiarul se
ocupa singur de achiziþia ºi contractarea furnizorilor proiectului
sãu, astãzi sunt apreciate companiile care oferã soluþii 360, perso-
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nalizate, adaptate fiecãrui buget
disponibil. Când spun "soluþii
360", mã refer la contractarea
unei companii care este capabilã
sã aducã proiectul la realitate de
la A-la-Z, cu minimã implicare a
clientului. Odatã cu tehnologia,
soluþiile de proiectare ºi selecþie
ocupã mai puþin timp, prin randãri profesioniste ºi prezentãri în
programe destinate arhitecturii,
care pot expune fidel cerinþele
beneficiarului "pe hârtie".
Reporter: Cum a evoluat piaþa
de profil în timpul pandemiei de
Covid 19?
Tudor Cartianu: Perioada pandemicã nu s-a terminat ºi, la fel ca
în timpul crizei din 2008, tendinþele în design de interior vor suferi schimbãri ºi vor deveni un etalon pentru urmãtorii ani. Dar noi
vedem asta ca pe un lucru foarte
bun.
Nivelul ridicat de digitalizare a
ofertei de produse ºi servicii, în
care am început sã investim încã
de dinaintea pandemiei, permite
ca o parte dintre interacþiuni sã se
realizeze online, fãrã nevoia unei
prime întâlniri directe.
Piaþa amenajãrilor de interior,
dar ºi piaþa de real estate, segmentul rezidenþial, sunt în plinã
ascensiune, datoritã focalizãrii
atenþiei clienþilor cãtre locuinþa ca
ºi "cãmin" ºi "refugiu" ºi, în funcþie
de situaþie, "loc de muncã" sau
"loc pentru studiu/ºcoalã". Toate
aceste valenþe au determinat o
atenþie crescutã faþã de calitatea
ambientului interior ºi îmbunãtãþirea confortului.
Reporter: Ce perspective are
aceasta?
Tudor Cartianu: În ultimul an
am învãþat sã fim foarte competitivi ºi în pas cu ultimele trenduri,
printr-o interacþiune continuã cu
clienþii ºi partenerii noºtri. Am
învãþat cã un portofoliu premium
de produse, destinate designului
ºi amenajãrilor interioare, completeazã cu succes o echipã de
profesioniºti, care oferã servicii
conexe unui public extrem de
bine informat ºi educat. Practic, în
ziua de astãzi, un proiect adus la
final implicã o colaborare deschisã între client ºi architect, care se
bazeazã pe o ofertã amplã ºi convingãtoare de produse. Industria
aceasta a evoluat, fiind strâns le-

gatã de piaþa de real-estate, iar
digitalizarea a inovat foarte mult,
ajutându-ne sã devenim mai
atractivi ºi sã generãm awareness
în educarea clienþilor.
La Delta Studio am redefinit luxul în domeniul interioarelor, promovând o nouã categorie pe care
am numit-o Smart Luxury.
Acesta reprezintã un lux abordat cu inteligenþã - informãm, integrãm, optimizãm ºi îmbunãtãþim în permanenþã procesul prin
care realizãm interioarele.
În acest mod, luxul devine sur-

"Piaþa amenajãrilor de interior, dar ºi piaþa de
real estate, segmentul rezidenþial, sunt în plinã
ascensiune, datoritã focalizãrii atenþiei
clienþilor cãtre locuinþa ca ºi «cãmin» ºi
«refugiu» ºi, în funcþie de situaþie, «loc de
muncã» sau «loc pentru studiu/ºcoalã»".

prinzãtor de accesibil. Promisiunea Delta Studio provine din misiunea companiei: sã fim o sursã
de inspiraþie, o comunitate de
profesioniºti ºi sã aducem finalitatea doritã proiectului pe care-l
primim. Iar misiunea noastrã se

defineºte astfel: "Oameni fericiþi
prin design interior".
Reporter: Multumesc!
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