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Povestea Theta a început acum 10 ani. Pe atunci, succesul companiei era la stadiul 
de speranță a doi oameni: Florin Gheorghe și Mihai Toma. Doi prieteni uniți printr-o 
legătură de familie, cu experiență managerială bogată și mult curaj. În anul 2008, 
când criza economică începea, au decis să înființeze o companie pentru fabricarea 
mobilei. În 2010 se alătură în acționariat și Gelu Florian. 
Theta nu a crescut ca în povești, ci prin perseverență, 
multă muncă și pasiune. S-a construit încet, dar sigur, deși 
premisele economice nu au fost 
cele mai favorabile. Credința 
lor a rămas însă aceeași: să 
fie diferiți, să trateze clienții 
cu respect și prietenie, iar 
experiența ultimilor ani le-a 
demonstrat că atunci când 
scopul unei companii este 
să aibă clienți fericiți, banii 
vin de la sine. Motto-ul lor: 
O companie de succes pornește 
de la oameni și visurile lor! Proiectele Theta de la început 
erau coordonate de cei trei manageri și o mână de oameni 
din jurul lor. Florin Gheorghe se ocupa de vânzări, Mihai 
Toma de producție și Gelu Florian de partea tehnică. Nu a 
fost simplu, dar s-au dus la bun sfârșit contracte importante: 
mobilier pe comandă pentru spații rezidențiale, mobilier 

pentru hoteluri, clădiri administrative, școli și primele 
proiecte pentru Belgia. Echipa Theta nu se limitează la 

producția de mobilier pe 
comandă, de-aici și sloganul 
lor „Furniture & more”. Echipa 
oferă adevărata experiență 
Theta când clientul pornește 
alături de ei încă din etapa 
de concept. Totul începe cu 
o discuție pentru a înțelege 
preferințele și nevoile acestuia, 
apoi echipa de designeri 
propune soluția. Măsurarea 

dimensiunilor spațiului pentru execuția mobilierului la 
comandă este crucială. După acceptarea propunerii, poate 
începe producția. Pentru proiectele complexe, se realizează 
și un pre-montaj în locația de producție pentru ca designerul 
și responsabilul de control al calității să-și dea avizul. 
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„O companie de succes 
pornește de la oameni și 

visurile lor!”

Mobilă și amenajări 
interioare
Ghidul de design
EGGER oferă un serviciu 
perfect de consultanță 
în design orientat spre 
tendințe, cu soluții versatile. 
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Pardoseli
Pardoseala laminată EGGER
Mașinile de primă clasă de 
la târgul internațional de 
automobile din Frankfurt 
pe pardoseli laminate 
EGGER.
>>> Pagina 4

Produse pentru construcții
EGGER OSB 3 / OSB 4 TOP
Pentru noul său magazin, 
comerciantul austriac Metro 
se bazează pe un concept 
durabil cu produse de 
construcție de la EGGER.
>>> Pagina 4

Povestea producătorului de mobilier Theta
De 10 ani, povestea continuă.

 Pardoselile EGGER

5 motive 
să alegeți 
pardoselile 
EGGER

Încă din 1961, de la înfiin-
țarea companiei EGGER, 
aducem natura în casele 
oamenilor prin produsele 
noastre. Odată cu noua 
colecție de pardoseli EGGER 
PRO, avem o ofertă completă 
și diversă de pardoseli atât 
pentru spații comerciale cu 
trafic intens, cât și pentru 
comoditatea și confortul în 
locuință. >>> Pagina 5

Echipa Theta

 Seminarii

Seminar despre design, 
trenduri, produse și aplicații.

11. – 12. 10. 2018
Rădăuți, Fabrica EGGER

În luna Octombrie vom 
găzdui un nou eveniment 
Profiprogramme cu tematici 
interesante puse în scenă de 
referenți valoroși. Toamna 
aceasta, surpriza noastră 
constă în introducerea 
designerului de origine 
belgiană, Martine Claessens. 
Cursurile cu Martine vă vor 
ajuta să înțelegeți mult mai 
bine alegerile pe care le 
faceți în materie de design.

Referenți:

Andrei Boian – 
tehnician aplicații

Martine Claessens –  
designer

Seminariile cu Martine sunt 
pline de inspirație și emoții.

02/2018Noutăți pentru Parteneri



Când am lansat noua noastră 

colecție de produse decorative 

am avut în vedere și nevoia de 

a oferi servicii la un nivel la fel 

de înalt. De aceea am acordat 

o atenție deosebită proiectului 

nostru „Design Guide”, pe 

care îl oferim gratuit clienților 

noștri.

Design Guide sau ghidul de design EGGER oferă clienților 

posibilitatea de a combina decorurile noastre (atât cele 

pentru mobilier, cât și cele pentru pardoseli) într-o serie 

de camere preamenajate. Fie că vorbim despre proiecte 

comerciale sau despre proiecte rezidențiale, Ghidul EGGER 

de design reprezintă un instrument valoros pentru toți 

cei implicați în procesul unei comenzi de mobilier, de la 

producător la beneficiarul final.

Anul acesta, divizia noastră de produse pentru construcții 

a lansat aplicația EGGER Catalog de construcții. Cu aceasta 

puteți vizualiza detalii complexe precum structurile de 

perete, tavan și acoperiș, în format 3D.

Vă doresc cât mai multă inspirație alături de ghidul nostru 

în design și aplicația EGGER Catalog de construcții!

Decebal Bădescu,

Manager vânzări RO / UA / BG / MD.
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EGGER de trei ori câștigător 
la premierea German Design Awards 2018
În fiecare an, juriul de experți de top al Consiliului German 
de Design premiază produse, proiecte, producători și 
designeri inovatori cu premiul de Design German.

La ceremonia de decernare a premiilor din 9 februarie, 

2018, desfășurată la Frankfurt, producătorul de panouri pe 

bază de lemn EGGER a primit distincții pentru toate gamele 

sale de produse: mobilă și design interior, pardoseli și 

produse de construcții. EGGER a fost desemnat câștigător 

la categoria „Materiale și Suprafețe” pentru varietatea de 

decoruri PerfectSense. Luciul special și finisajele mate ale 

plăcilor PerfectSense au impresionat juriul de experți prin 

caracteristicile estetice și proprietățile tactile deosebite. 

Două decoruri din noua colecție de pardoseli Design PRO 

au fost premiate la categoria „Construcții și Elemente”. 

Decorurile „Ardezie Neagră” și „Stejar Periat” au convins 

juriul prin aspectul autentic, contrastele de culori vibrante 

și suprafața modernă. Din gama largă de produse de 

construcție EGGER, placa EGGER Ergo Board se evidențiază 

ca o „placă unică” ergonomică, cu greutate redusă și ușor 

N o u t ă ț i  d i n  l u m e a  p r o d u s e l o r  E G G E R

Aspectul și senzația premium oferită de noile noastre 
finisaje deschid o nouă perspectivă pentru clienții noștri. 
Producătorii de mobilă pot să creeze acum o gamă nouă, 
de calitate superioară, de elemente de mobilier, uși sau 
bucătării. Proiectanții sau designerii de spații comerciale 
pot de asemenea să ofere un aspect de calitate superioară 
și o alternativă mai economică și mai durabilă față de 
furnir.

www.egger.com/feelwood

Structurile sincron EGGER Feelwood
Numele spune totul

E D I T O R I A L

„Rapid, ușor și sigur” – Pentru a asigura protecția optimă 
în partea superioară a oricărei construcții, EGGER a lansat 
placa ergonomică pentru astereală – EGGER Roofing board. 
Este un produs inovator care oferă substrat rigid pentru 
acoperiș. Bazat pe o placă de OSB 3, placa pentru acoperiș 
se caracterizează prin dimensiunile reduse, greutatea mică 
și profilul inovator al muchiilor obținute prin frezare.

www.egger.com/roofingboard

EGGER Roofing board
Placa pentru acoperiș
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Un „Like” pentru EGGER
Poate ați observat deja: noi, cei de la EGGER suntem 
mai activi în lumea Social Media. Suntem prezenți pe 
Facebook, Instagram, LinkedIn și YouTube pentru a 
putea fi mai aproape de parteneri, clienți și cei care 
apreciază produsele noastre.

Activitățile noastre de Social Media reprezintă pentru 
noi încă un pas în ceea ce înseamnă digitalizarea tot 
mai prezentă în ziua de astăzi. Pentru a putea crește în 
continuare, echipa Social Media EGGER s-ar bucura să 
participați și să ne urmăriți.

www.facebook.com/eggergroup
www.linkedin.com/company/egger
www.instagram.com/eggergroup
www.youtube.com/user/EggerOnline

Sistemul pentru scări EGGER PRO
În sus și în jos pe noile trepte!
Fiind singura legătură între două etaje, treptele sunt expuse 
la sarcini și utilizări frecvente. Noi deținem soluția ideală, 
fie că este vorba de renovarea, fie de remodelarea unei 
scări vechi. Sistemul pentru scări EGGER PRO este flexibil în 
utilizare și poate fi folosit chiar și pentru trepte proeminente 
și pentru o varietate de lățimi ale treptelor. Scările vechi 
capătă o strălucire nouă cu această opțiune economică și 
modernă. De la profesioniști pentru profesioniști: sistemul 
pentru trepte EGGER PRO poate fi montat ușor. 
 
www.egger.com/flooring-pro

manevrabilă. Aceste avantaje au determinat juriul să acorde 

produsului „Mențiune specială” la categoria „Materiale și 

Suprafețe”. Premiile obținute subliniază accentul pe care 

îl pune EGGER pe dezvoltarea de noi produse, decoruri 

și suprafețe. Această preocupare pentru inovație a fost 

recompensată pentru al patrulea an consecutiv în cadrul 

German Design Award 2018. 

Michael Gerbl, Carsten Ritterbach și Franz-Josef Susewind



Continuare din pagina 1

T h e t a  –  d e  z e c e  a n i ,  p o v e s t e a  c o n t i n u ă .

>>> În cei 10 ani de la înființare, Theta a reușit să se impună 
ca partener de valoare în relația cu arhitecții, designerii de 
interior și clienții finali: „Investim în permanență în tehnologii 
noi, în oameni de valoare și parteneriate pe termen lung. 
Spațiile de producție s-au extins de la o suprafață de 300 mp 
la aproximativ 4000 mp. În 2016 a fost inaugurat spațiul 
reprezentativ al companiei noastre: Showroom-ul București, 
aflat pe șoseaua București-Ploiești, nr. 172-176, clădirea A, 
etaj 3. Showroom-ul Theta nu prezintă doar posibilitățile de 
execuție pe care le avem, ci și un concept inovator de design 
pentru clienții noștri.”

De la proiecte la realitate
Din dorința de a se perfecționa, Theta a achiziționat 
și a implementat o soluție integrată pentru realizarea 
mobilierului – IMOS. Modelul și proiectul sunt elaborate 
împreună cu arhitecți specializați, ulterior proiectul fiind 
exportat către linia de producție unde viziunea clientului 
prinde viață. „În proiectele noastre folosim cele mai diverse 
tipuri de material: Pal melaminat, MDF lăcuit sau înfoliat, 
furnir, PVC, material compozit, material natural, sticlă sau 
metal. Lucrăm cu numeroși parteneri și oferim și game 
complexe de electrocasnice de ultimă generație, de pardoseli 
din PVC, mochetă, parchet și pardoseli tehnice care să 
întregească viziunea clienților. În realizarea proiectelor 
utilizăm gama completă cu mai mult de 20 linii de produse 
Barisol, care include soluții funcționale, estetice și inovatoare, 
pentru a înfrumuseța și a decora toate tipurile de spații 
publice și rezidențiale.”

Proiectele exclusiviste – brand de succes
Existența unui grad de unicitate și complexitate în fiecare 
lucrare efectuată nu este intâmplătoare, ci este suma unor 
indici pe care firma și i-a impus încă de la început.
„Categoric am reușit să ducem la bun sfârșit proiectele de 
anvergură, atât din punct de vedere al dimensiunilor, cât și al 
complexității, dar nimic nu se realizează fără pasiunea pe care 
o depune fiecare în ceea ce face. Theta investește în oameni, 
în pregătirea lor prin organizarea de sesiuni de training-
uri anuale în străinătate. Mai mult decât atât, ne bucurăm 
împreună de evenimentele importante, cum ar fi: finalizarea 
unor proiecte complexe, sărbătorile și aniversările fiecăruia 
dintre noi.”

Munca le-a fost recunoscută și apreciată internațional, 
felicitările și mulțumirea beneficiarilor din Elveția – Leysin 
American School Elveția, au însemnat foarte mult pentru 
echipa Theta. Au realizat pardoseli, tavane, placări de pereți, 
scări, tribune, iluminare, vestiare și grupuri sanitare. Toate 
acestea au fost planificate sistematic și implementate cu 
ajutorul specialiștilor din echipele de montaj. Încă o dată, 
echipa Theta a dat dovadă de profesionalism și încredere.

Binele primit trebuie împărtășit
„Suntem mândri că putem ajuta prin donații și sponsorizări 
atât grădinițe sau fundații, cât și tinerii designeri în cadrul 
diverselor gale de profil. Planurile noastre sunt îndrăznețe 
pentru anii ce vin și au suport în creșterea pe care am avut-o 
în anii ce au trecut și în aprecierea clienților și a partenerilor 
noștri.” 
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Theta – povestea unei companii de succes 
începe de la oameni și visurile lor

Recepția te invită în spațiul inovator Theta Birourile firmei cu un design mai mult decât inspirat

Tehnologie Vox – clădire de birouri din Timișoara, 

proiectată și implementată de Theta

Școala Americană Leysin din Elveția – 

proiectare și implementare exclusivă a companiei Theta
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Clasicul stejar în pavilionul Mercedes
Mașini de primă clasă pe pardoseli laminate EGGER

Cele mai noi modele Mercedes-Benz, smart, AMG şi Maybach 
au fost prezentate la Salonul Auto Internaţional 2017 din 
Frankfurt, în principal pe pardoseala laminată EGGER.

Suprafaţa pavilionului de 5.000 m2 acoperită cu decorul 
EGGER EPL027 Knoxville Oak gri din noua colecţie comercială 
EGGER PRO a oferit scena ideală pentru gama de produse a 
expozantului.

Decorul lemnos calm a creat un aspect autentic şi îmbietor 
pe suprafaţa de expoziţie. Constructorii pavilionului, de la 
Display International, s-au bucurat şi de sistemul de montaj 
UNIfit! care permite un montaj rapid şi uşor. Conceptul târgului 
comercial a fost dezvoltat pentru Grupul Daimler de un birou 
de arhitectură din Stuttgart, Theilig und Partner.  

EGGER OSB un mediu ecologic la cumpărături
Comerciantul METRO vizează un nou concept

Comerciantul austriac METRO se bazează pe un concept 
sustenabil şi clar în noua sa piaţă „Zero 1”. În locul faţadei 
caracteristice albastre a Metro şi jungla tipică a rafturilor înalte, 
noua piaţă metro „Zero 1” din St. Pölten afişează o faţadă gri din 
lemn de răşinoase tratat termic şi rafturi scunde. Sustenabilitatea 
şi claritatea au fost criteriile decisive pentru planificare şi 
implementare. „Zero 1” este primul hypermarket construit integral 
conform celor mai înalte standarde ecologice. Ideea ecologică 
este ancorată în anvelopa construcţiei foarte eficiente, sistemul 
fotovoltaic de pe acoperiş şi interiorul din lemn. Suprafeţele din 
lemn expuse şi panourile OSB oferă căldură vizuală. Panourile 
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Produse:   Pardoseala laminată EGGER PRO EPL027 
Knoxville Eiche grau, 4-seitige Fase, UNI fit!

Client:   Daimler AG 
www.daimler.com

Arhitect: Theilig und Partner

Producător:  Display International, Würselen (DE) 
www.displayint.com

Perioada de construcție: Iunie – Septembrie 2017

Realizat de:

Realizat de:

Constructor: METRO Cash & Carry Österreich GmbH, 
 Wien-Vösendorf (AT), www.metro.at

Produse:  EGGER OSB 4 TOP
 EGGER OSB 3

Arhitect: Poppe Prehal Architekten, Steyr (AT), 
 www.poppeprehal.at

Producător: MHB Holz und Bau GmbH, Waidhofen an 
 der Ybbs (AT), www.mhb.co.at

Perioada de construcție: Octombrie 2016 – Martie 2017

Construiți, amenajați 
cu mobilă sau folosiți 
pardoselile noastre în 
proiectele dvs.?

În calitate de membru Profiprogramme vă puteți prezenta 
compania și lucrările efectuate direct pe site-ul EGGER. 
Încărcați acum poze și informații despre referințele dvs.  
și primiți 150 puncte cadou pentru fiecare proiect.

Împărtășiți cu noi 
proiectele dumneavoastră!

150 puncte  
pentru fiecare 

referință
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EGGER OSB 3 şi OSB 4 TOP nesablate, alese pentru a fi vizibile 
în structura acoperişului şi construcţia pereţilor, contribuie la 
ambianţa naturală. Graţie lipirii fără formaldehide, certificarea 
CE şi valorile tehnice, panourile respectă cerinţele de folosire 
exclusivă a materialelor certificate, de înaltă calitate. În acelaşi 
timp, s-a estimat că „Zero 1” nu va avea costuri mai mari decât o 
piaţă cu construcţie convenţională. Condiţia poate fi îndeplinită 
prin reducerea masivă a utilităţilor construcţiei în favoarea 
calităţii ridicate a componentelor, precum şi a standardului 
energetic ridicat. Astfel, „Zero 1” se poate implementa cu 
eficienţă economică la cea mai înaltă calitate. Plăcile EGGER OSB 4 TOP sunt vizibile în structura plafonului.

Noile modele Mercedes-Benz pe pardoseli EGGER cu decorul Knoxville Oak gri.



1. Climat sănătos
Pardoseala laminată nu conține PVC sau plastifianți și 
este compusă în cea mai mare parte din lemn. Deoarece 
pardoseala nu emană substanțe toxice, aceasta este 
ideală și pentru camera copiilor. Iar pentru persoanele 
care suferă de alergii, această podea este o adevărată 
binecuvântare, deoarece este rezistentă la murdărie și 
ușor de curățat.

3. Design autentic
Decoruri marcante, care spun o poveste, reproduceri 
de piatră distinse, care conferă o notă elegantă, esențe 
de lemn luminoase în stil scandinav. Indiferent de 
stilul preferat pentru amenajarea unui spațiu armonios, 
imensa varietate de designuri autentice în care sunt 
disponibile pardoselile laminate face posibilă realizarea 
oricărui vis.

4. O pardoseală pe viață
Podelele trebuie să reziste la nenumărate 
solicitări și să rămână totuși strălucitoare. 
Exact asta fac pardoselile laminate. 
Datorită suprafeței lor robuste sunt 
protejate pe termen lung împotriva uzurii 
și zgârieturilor. Nu numai în locuințele 
private, ci și în spațiile comerciale.

5. Ecologice
Pardoselile EGGER sunt un talent natural absolut.
În comparație cu multe alte tipuri de pardoseli, precum și 
cu plăcile de gresie, pardoselile laminate se disting printr-
un ciclu de viață ecologic excelent! Deoarece în cadrul 
producției lor se utilizează în principal lemn industrial 
certificat PEFC și reziduuri lemnoase (așchii, rumeguș) 
provenite din industria de prelucrare a lemnului, precum 
și lianți inofensivi din punct de vedere ecologic, aceste 
pardoseli pot fi reciclate în întregime!

2. Rezistență la umiditate
Prin intermediul pardoselilor laminate, visul extravagant al unei podele cu aspect autentic de lemn în baie și bucătărie 
poate deveni realitate. Noile tehnologii fac pardoselile potrivite pentru zone cu un nivel ridicart de umiditate: pardoselile 
laminate Aqua+ au o suprafață rezistentă la apă, iar placa portantă prezintă un comportament la umflare de cinci ori mai 
redus! Datorită pardoselilor noastre, o baie cu multă spumă și mulți stropi este o adevărată bucurie!

Pardoselile laminate asigură un climat sănătos  
al încăperilor și spațiilor de joacă.

Decorurile pardoselilor laminate conving prin autenticitate! >>>
Robuste și mereu frumoase –  
chiar și în condiții solicitante!

Prin intermediul pardoselilor laminate, vă aduceți 
în casă un material natural precum lemnul!
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5 motive să alegeți pardoselile laminate
Optica fascinantă a lemnului sau eleganța clasică a decorurilor de piatră:  
cu aspectul său autentic, pardoseala laminată satisface orice pretenție în materie 
de design. Drept bonus, este rezistentă la zgârieturi, ecologică și versatilă.

P a r d o s e l i l e  L a m i n a t e  E G G E R

Apa și aburul nu au nicio șansă cu pardoselile laminate Aqua+!

Sistemul de scări EGGER PRO
Aflați mai multe:
www.egger.com/installation-staircasesystem

NOU!



Colecția EGGER de produse decorative 2017 – 2019 nu a fost 
niciodată mai prețioasă ca acum. Reunește atât decoruri, cât 
și structuri inovatoare, precum și o ofertă extinsă de produse 
și servicii pentru profesioniști și arhitecți. „Împreună cu 
colecția, oferim clienților noștri servicii valoroase adaptate 
nevoilor lor. Acestea oferă suport direct pe parcursul tuturor 
etapelor proiectului”, spune Hubert Höglauer, managerul de 
marketing al diviziei de produse decorative. 

O selecție mai variată de culori, un spectru mai larg de 
decoruri de lemn, o gamă mai amplă de reproduceri 
materiale, precum și noile structuri din colecție, oferă 
posibilități de proiectare nesfârșite. Pentru a ajuta 
producătorii să se orienteze printre aceste varietăți și să 
fie inspirați, EGGER introduce noul Consultant în Design. 
Lăsați-vă inspirați de cele 90 de aplicații ale decorurilor în 
funcție de trenduri și dezvoltați-vă ideile folosind decorurile 
din Colecția EGGER de produse decorative 2017 – 2019. 
Acestea reflectă tendințele actuale ale celor nouă 
universuri de stil EGGER. Drept suport în etapa 
de planificare și proiectare, aveți disponibile 
mostre în formatul 85 × 85 mm. Mostrele vă 
ajută să creați propriile combinații de decoruri 
și colaje.

Cu ajutorul Consultantului în design sunteți mereu 
pregătit pentru următorul proiect și următoarea întâlnire  
cu clienții dumneavoastră!
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Deveniți acum 
activ în EGGER 
Profiprogramme!

Echipa vă reprezintă
Inspirați încredere cu EGGER Profiprogramme!

Parteneriatul vă aduce multiple beneficii.
Sunteți înregistrat la Profiprogramme, 
dar nu ați trimis nicio factură până acum? 
Puteți trimite facturi de acum 6 luni, 
dar nu mai vechi de data înregistrării 
la program. Vă oferim informații 
suplimentare apelând numărul special: 
Hotline: 0800 500 111

www.egger.com/profiprogramme

Venim în sprijinul dumneavoastră cu soluții versatile pentru proiecte care vor 
satisface cele mai ridicate cerințe ale clienților. EGGER vă propune un design 
orientat către trenduri. 

Noi oportunități de promovare  
EGGER Profiprogramme
Promovarea pleacă din mediul online.
Vă punem la dispoziție posibilitatea creării unui 
website de prezentare al companiei, produselor și 
serviciilor pe care le efectuați. 
Un showroom bine echipat vinde mai ușor! Echipați-vă 
showroomul cu modulul POS compact care conține toate 
decorurile de pal de stoc, blaturi și PerfectSense din 
Colecția de Produse Decorative 2017 – 2019.

Loialitatea vă aduce beneficii!

Venim în sprijinul membrilor Profiprogramme cu articole de înaltă calitate și practice, adaptate la necesitățile individuale și 
realizate cu logo-ul dumneavoastră, precum și mijloace publicitare pentru o prezentare profesională.

Prima impresie contează! În calitate de partener 
Profiprogramme, vă puteți prezenta într-un mod profesionist în 
fața clienților, cu echipamente de lucru impecabile și cu logo-ul 
dvs. la vedere. De la tricouri și geci până la mape și agende, 
diversitatea din magazinul Profiprogramme vă poate oferi 

Orice proiect are la bază o idee bună
Vedeți cum prind viață ideile dumneavoastră!

Cu noua vizualizare a texturii în 3D a Consultantului în 
design EGGER, suprafețe reale ale decorurilor de lemn și 

materiale pot fi acum experimentate digital pe ecran. 
Prin mutarea mouse-ului sau a dispozitivului 

mobil (smartphone, tabletă), decorul poate 
fi orientat pe ecran și textura devine 

vizibilă. Suprafețele selectate pot fi 
găsite la www.egger.com/3D.

Integrați acum aplicația online  
pe site și vor beneficia inclusiv clienții dumneavoastră.  
Copiați link-ul sau contactați-ne pentru asistență: 
www.egger.com/myvds.

Consultantul în Design

suportul de care aveți nevoie în orice situație. Claudiu Ciotoiu, 
managerul ProfiCut, a înțeles importanța unei prezentări 
profesionale, achiziționând pentru toată echipa sa tricouri 
personalizate și un banner cu logo-ul firmei, pentru a beneficia 
de cea mai bună metodă de publicitate.


