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WINE
& Spirit Club

contra editorial

Domnule Bucure[ti, cu ce v` servim?... V` recomand`m s` încerca]i… Mai pofti]i pe la noi!
De[i pare un cli[eu, Bucure[tiul zilelor noastre nu este totu[i altceva decât un mare consuma-

tor. P`catul nu ar fi îns` acesta, ci faptul c` nu este un consumator mare în sensul valoric, ci în
cel al volumelor uria[e de marf` pe  care se dovede[te a fi apt s` le îngurgiteze. {i a[a este tratat
de to]i directorii de vânz`ri, indiferent de produsul pe care îl comercializeaz`.

Când vorbim despre vânz`ri, companiile încadreaz` personalul care lucreaz` exclusiv în capi -
tal` ca fiind regional - adic` având atribu]ii de coordonare a vânz`rilor în tot sudul ]`rii, mai pre-
cis în Muntenia - [i a[a îl [i prezint` clien]ilor lor. Trebuie s` recunoa[tem c` d` bine la imagine
când auzim: "Sunt directorul regional Muntenia"! O.K.! Sun` bine, dar în realitate opera]iunea
numit` vânzare se desf`[oar` aproape 100% în Bucure[ti. Acel Bucure[ti care înghite orice între
maxilarele sale puternice. Explica]ia permanent vehiculat` este c` aici sunt banii, de aici se d`
ora exact`, chiar dac` ceasul nostru nu-i "limb`-n limb`" cu orologiul U.E.

Dac` ne referim la vin, constat`m acelea[i fapte [i aceea[i atitudine. Cascade din nobilul lichid
sunt înghi]ite spre comercializare de marile magazine, dar [i restaurantele bucure[tene se arat` a
fi la fel de "lacome" atunci când vine vorba de b`utul vinului. {i, astfel, "target-ul" de vânzare
pentru Muntenia este îndeplinit "loco", în Capital`, f`r` mari eforturi. Banul curge oricum, pen-
tru orice vin - mai bun, sau mai pu]in bun - [i toat` lumea este fericit`. Se uit` c` Muntenia nu e
numai Bucure[tiul, iar vinul nu se afl` în orice sticl` pe eticheta c`reia scrie "vin". Capitala ar
trebui s` fie portdrapelul noilor tendin]e, al celor mai noi produse, de unde ar trebui s` radieze
c`tre provincie numai cele atent filtrate. Or, nu e a[a! Ce se vinde în Bucure[ti e bun vândut, iar
provincia nu are decât s`-[i bea vinul propriu. Asta e diferen]a dintre bunul gust al "Petit Paris"
de odinioar` [i fi]ele dâmbovi]ene ale Bucure[tiului de azi.

Coborând în catacombele comer]ului bucure[tean, afl`m c` actul de vânzare al unui produs -
[i mai ales al vinului - este de multe ori lipsit de moralitate, fiind sprijinit de a[a zisele taxe de
listare, taxe de pozi]ionare pe raft, taxe de... În fond, toate acestea nu sunt decât nume diferite ale
uneia [i aceleia[i [p`gi ordinare, n`scut` din lipsa de imagina]ie a directorilor de vânz`ri sau din
neputin]a de a vinde un produs pe care, de multe ori, îl numim vin doar pentru c` a[a scrie pe
etichet`.

Unii vor spune "becalian": {i care-i problema? P`i, problema e mare! Chiar dac` în cultura
noastr` înc` mai rezist` ([i rezist` bine) pe[che[ul, [paga sau ciubucul, acceptarea acestor "obi-
ceiuri" nu fac decât s` ne îndep`rteze de produsele de calitate [i s` creeze confuzie. Suntem
curio[i la cât se va ridica "taxa" pentru vânzarea unui vin prost [i supraevaluat (de-al nostru), în
condi]iile în care pe pia]` au ap`rut importurile ce au un raport calitate/pre] la care nu se poate
ad`uga nici un comentariu. {tim c` nici capitali[tii `[tia vechi, cu tradi]ie, nu sunt ni[te sfin]i,
dar m`car au vinuri corecte fa]` de noi, de cei reconverti]i de curând la economia de pia]`.

Cu ajutorul multora dintre aceste vinuri de import, Micul nostru Paris devine mai rafinat pe zi
ce trece. E [i normal dac` ne reamintim c` (re)numele de "Petit Paris" era dat [i de consumul
destul de important de [ampanie din perioada interbelic`. Dac` tot vrem s` ne recâ[tig`m pozi]ia
de Mic Paris, ar fi timpul s` readucem la rang de prioritate calitatea consumului [i nu volumul.
Dac` st`m s` gândim chiar [i strict negustore[te, banii ar fi cel pu]in aceia[i, dar prestigiul cu
totul [i cu totul altul. 

Trebuie - nu-i a[a? - s` avem grij` de cel mai bun consumator, de Domnul Bucure[ti. Dac`-i
d`m un vin bun, poate ne d` [i tipps. Diferen]a dintre tipps [i [pag` este c` tippsul e o recom-
pens` facultativ` pe care
clientul o poate acorda în
schimbul unui serviciu
sau al unui produs de cali -
tate, pe când [paga este o
tax` pretins` cu obr`zni-
cie pentru a oferi ceva,
orice. "Din ce în ce, mai
mult orice, mai mult
orice"... Un slogan de
care, cel pu]in în materie
de vin, trebuie s` ne
îndep`rt`m. Din ce în ce -
fie. Mai mult - da. Dar nu
orice!�


