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Vârsta?
Bogdan: 45

Răzvan: 38

Daniel: 38

Sportul preferat?
Bogdan: Baschet

Răzvan: De când s-a apucat Luca de 

sport, fotbalul se transformă în pasiune.

Daniel: Fotbal American

Mâncarea preferată?
Bogdan: Clătite cu ciocolată

Răzvan: Cred cea mai grea întrebare 

din acest interviu, pentru că sunt 

gurmand. Dacă ar fi să mă gândesc la ceva 

mai special, pe care îl aleg de obicei la 

restaurant este orice preparat din carne 

de rață.

Daniel: File Mignon

Culoare preferată?
Bogdan: Albastru

Răzvan: Albastru / Bleumarin / Bleu

Daniel: Verde

Care este rolul tău în 
DEVOS®?
Bogdan: Marketing

Răzvan: Business Development 

Manager

Daniel: Comercial

De care componentă 
DEVOS® ești cel mai 
atașat și de ce?
Bogdan: De toate, dar în special 

de revistă și de evenimentul mare 

de networking.  De ce? Pentru că 

sunt 2 instrumente care vor coagula, 

pe platforma de business pe care o 

construim, o comunitate de oameni de 

afaceri cu principii și valori similare și 

care înțeleg că parteneriatul, învățarea, 

schimbul de informații și rețeaua 

profesională sunt câteva din atributele 

obligatorii ale unei afaceri de succes.

Răzvan: Este greu de nominalizat, 

dacă trec puțin prin filtru, cred că revista 

este componenta care îmi oferă cele mai 

mari satisfacții.

Daniel: Cel mai atașat sunt de clubul 

de networking și de conceptul DEVOS® 

After 6. Clubul de networking aduce 

o doză aparte de energie și sinergii 

nebănuite cu fiecare ediție saptamanală. 

Conceptul DEVOS After 6, deși a avut pana 

acum doar 2 ediții, se dezvoltă frumos și 

din punctul meu de vedere setează un 

standard pentru întâlnirile informale de 

Business Networking.

O întâmplare amuzantă 
legată de DEVOS®?
Bogdan: Faptul că am construit 

întâi acronimul DEVOS și apoi am găsit 

și cuvintele (explicațiile) ...ceea ce a fost 

atât amuzant, cât și surprinzător pentru 

că acele cuvinte pe care le-am găsit ne 

definesc foarte bine.

Răzvan: Nu știu dacă este amuzant 

sau mai degrabă suprinzător este faptul 

că unul dintre partenerii pe care îi avem 

în revistă ne-a transmis feedback-ul 

că a reușit să semneze un contract de 

Cabina Cufărul cu amintiri este surpriza 
ideală pentru evenimentul tau și asigură un 
colț de distracție, o amintire și o bună 
dispoziție, indiferent de eveniment.

Deoarece dispunem de un concept nou de 
cabină foto, venim la evenimentul tău cu o 
recuzită impresionantă de accesorii care se 
integrează perfect in peisaj fie că este vorba 
despre o nuntă, botez, banchet, eveniment 
corporatist sau aniversări, devenind astfel 
una din principalele atracții ale petrecerii.

Email: iasi.cufarulcuamintiri@gmail.com
Telefon: 0753 412 024

ÎȚI
IMPRESIONEAZĂ
INVITAȚII

CINE SE AFLĂ ÎN SPATELE 
PROIECTULUI?

Q&A DEVOS®
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colaborare la Timișoara, asta în condițiile în care revista este 

gândită a funcționa local. Proverbul unde dai și unde crapă 

funcționează :D

Daniel: La început primeam des întrebarea: „Aveți 

vreo legatură cu DAVOS-locul de întâlnire al G8 cele mai 

industrializate țări din lume? Lumea acum s-a mai obișnuit și 

familiarizat cu DEVOS®, cu acronimul și cu valorile pe care le 

reprezintă.

Din acronimul DEVOS care sunt 
principalele două litere care te 
definesc? Devotament Evoluție 
Viziune Oportunitate Soluție
Bogdan: Evoluție – și mă refer în special la cea personală, 

pentru că fără ea evoluția businessului nu e posibilă. Soluție – 

pentru că e important să te concentrezi pe găsirea de soluții și nu 

pe inventarierea de probleme.

Răzvan: Cum nimic nu e întâmplător pe lume, V (viziune) 

și S (soluție) cred că sunt congruente cel mai tare cu Răzvan 

Zvorișteanu.

Daniel: Oportunitate – Succesul se găsește la intersecția 

dintre Oportunitate și A fi pregatit pentru Oportunitațile care 

îți ies in cale. Soluție – Mediul de business este în continuă 

schimbare și constant trebuie să îți pui întrebări de genul cum 

pot rezolva o problemă reală, relevantă la nivel personal, de firmă, 

de comunitate, cum pot redefini PROBLEMA pentru a o transforma 

într-o soluție.

Cafea sau ceai?
Bogdan: Cafea

Răzvan: Ceai de pere cu aromă de caramel

Daniel: Cafea

La munte sau la mare?

Bogdan: Mare

Răzvan: La mare cu gândul la munte

Daniel: Mare

Pe cine ai vrea să aduci, în viitor, 
din România la evenimentul de 
networking?

Bogdan: Iulian Dascalu, Dragoș și Adrian Pavăl

Răzvan: Sunt pasionat, aș spune ușor obsedat de inovație, iar 

pornind de la acest aspect l-aș aduce pe Dan Mocanu, expert Blue 

Ocean Strategy

Daniel: Iulian Stanciu, Adrian Stanciu, Sergiu Negut 

Dar din străinătate?

Bogdan: Robin Sharma, Jack Canfield

Răzvan: Sincer nu am niciun model de antreprenor din 

străinatate pe care să îl nominalizez cu toată inima. Pentru a da 

totuși un răspuns: Guy Kawasaki

Daniel: Johnny Wimbrey, Brian Tracy, Jim Rohn

Ce e mai important într-un business: 
clienții sau angajații?

Bogdan: Clienții

Răzvan: Sper să nu citească toți angajații răspunsul :D dar 

consider clienții ca fiind una dintre cele mai importante resurse.

Daniel: Clienții
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Ce e mai important într-un business: 
vânzările sau marketingul?
Bogdan: Marketingul 

Răzvan: Clar marketingul. Vânzările sunt o rezultantă a 

modului cum își face treaba echipa de marketing

Daniel: Vânzările

Cea mai bună carte de business pe 
care ai citit-o?
Bogdan: Influence: The Psychology of Persuasion – Robert 

Cialdini, Jim Collins - Excelenta in afaceri

Răzvan: Ups... Cititul nu se numără printre pasiunile mele. 

Pentru a nominaliza însă, “Manager contra curentului”

Daniel: From 0 to 1 – Peter Thiel

Un gând de final pentru cititori?
Bogdan: Pentru ca o rețea profesională sau de business să îți 

aducă beneficii mai întâi trebuie să faci parte din ea și apoi să te 

implici. Te așteptăm alături de noi!

Răzvan: Consider că apartenența la un grup este un factor 

important în dezvoltarea fiecărui individ, și pentru că noi punem 

laolaltă antreprenori, îi așteptăm pe toți alături de DEVOS®.

Daniel: O comunitate de business puternică generează 

oportunități pentru toți în pofida factorilor externi!
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Număr de participanți la DEVOS®
Eveniment Premium de Business Networking

Structura pe vârste Acoperire națională

C I F R E  D E V O S
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Suntem cel mai mare club de business networking 
din România, bazat pe ajutor reciproc și educație.

Ne întâlnim săptămânal la micul dejun și discutăm 
despre afaceri.

Facem schimb de recomandări și învățăm de la 
experți.

Suntem prezenți în Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, 
Arad, Brașov, Ploiești și ne extindem. 

Din luna octombrie se deschide franciza bizz.club 
Oradea.

Vrei să afli cum te-ar putea 
ajuta networking-ul să îți duci 
afacerea la urmatorul nivel?

Iași

Timișoara

Cluj-Napoca

Arad

Brașov

Ploiești

Oradea
(octombrie 2019)

De ce să alegi bizz.club? 
4 argumente să participi la o întâlnire

1. Ți se deschid porți la companii și oameni la 
care, în mod normal, se ajunge greu.

2. Primești recomandări la provocările din 
afacerea ta, ca să gasești cele mai bune 
soluții.

3. Ai acces săptămânal la educație de top pe 
domeniile care te ajută să crești afacerea.

4. Dincolo de pasiunea pentru antreprenoriat, 
suntem un grup unit de prieteni, care știu 
să se distreze inteligent.

Te invităm în fiecare 
joi dimineața,
la o întâlnire 
să ne cunoști.

contact@bizzclubiasi.ro
sau 0722 627 795

Structura pe cifră de afaceri Structura după  
numărul de angajați

Raportul între femei și bărbați Structura pe ocupații
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