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Nu e suficient s` fii cel mai tare
din parcare, chiar dac`
parcarea e plin`-ochi.
Important e s` te [tie lumea
drept cel mai tare din parcare:
s` ai reputa]ie bun`, s` vinzi [i
s` fii de cuv#nt.

George Clooney
poart` un tricou
Vivienne Westwood,
cu logoul campaniei
„Save the Arctic“,
lansate de Greenpeace: o asociere de
branduri puternice.
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om Peters, scriitor celebru \n zona managementului afacerilor, spune c`, indiferent
de v#rst`, pozi]ie sau de businessul pe
care-l facem, to]i trebuie s` \n]elegem importan]a pe care o are brandingul personal.
El crede c`, pentru a putea face orice afacere,
trebuie s` ne procup`m \n primul r#nd
de brandul cel mai important din vie]ile
noastre, adic` de noi. Pentru a \n]elege
mai bine „cu ce se m`n#nc`“ brandul personal, la ce folose[te [i mai ales cum po]i
s`-]i creezi unul, am vorbit cu Iulia Bertea,
specialist` \n Marketing, Comunicare [i
Branding, [i cu Iulian Comanescu, analist
media [i managing partner la Comanescu
SRL (consultan]` media).
Ce este, de fapt, un brand personal?
Iulia Bertea: „Este suma de calit`]i [i

caracteristici pentru care e[ti cunoscut \n
domeniul \n care activezi [i prin care te
diferen]iezi de al]i profesioni[ti care ofer`
servicii similare. Este reputa]ia ta, modul
\n care e[ti perceput.“
Cine are nevoie de un brand personal?
Iulian Comanescu: „|n mod curios, mai

pu]in vedetele propriu-zise. Literatura
de specialitate se refer` mai degrab` la
profesii liberale, paliere de management,
chestiuni serioase. Vedetele sunt branduri
\n mod natural, star-systemul investe[te \n
ele, dac` func]ioneaz` corect, de la sine. Un
director executiv care vrea s`-[i consolideze presta]ia managerial` propriu-zis` e
mai degrab` obiectul strategiilor de branding personal, a[a cum se aplic` ast`zi.“
Iulia Bertea: „Dac` e[ti genul care zice c`
se duce la «sc#rbici» [i vede jobul doar ca pe
un r`u necesar pentru a face rost de bani,
atunci n-ai nevoie de un brand personal
(de[i vestea proast` este c` probabil ]i-ai
creat oricum unul, din iner]ie). L`s#nd
gluma la o parte, consider c` oricine este
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M~ branduiesc,
deci exist!
preocupat de carier`, ca angajat sau pe
cont propriu, are numai de c#[tigat dac`
include brandingul personal \n strategia sa
profesional` pe termen lung.

priu-zis`, aspecte sonore (voce, intona]ie,
dic]ie), personal identity kit (de la CV la
c`r]i de vizit`) [i chiar [i de branding olfactiv (parfumul pe care \l folose[ti).

tar` de la care trebuie s` porne[ti este stabilirea unor obiective de carier`. Sau monetizare, presupun#nd c` e[ti celebru [i vrei
s` faci bani gir#nd un baton de sl`bire sau o
marc` de [ampon. De aici decurg imaginea
dorit` [i mijloacele prin care o atingi. Alte
r`spunsuri posibile la \ntrebare ar putea fi:
«\n timp», fiindc` e nevoie de perseveren]`
[i ani de zile de construc]ie. Sau «pe componente», fiindc` po]i vorbi de imagine pro-

m`soar` \n primul r#nd \n gradul de loialitate: clien]ii t`i sunt fideli, se \ntorc mereu
la tine, te recomand` [i altora [i r`m#n cu
tine chiar dac` ai m`rit pre]urile sau ai
cerut o m`rire de salariu (evident, \n limita
bunului-sim] [i a pie]ei pe care activezi). |n
plus, dac` ai f`cut o mic` gre[eal` [i clien]ii
te iart` pentru c` [tiu sigur c` nu a fost cu
inten]ie sau din neprofesionalism, este un

Cum se formeaz` un brand personal?
Iulian Comanescu: „Construc]ia elemen-

Ce \nseamn` un brand personal puternic?
Iulia Bertea: „Un brand puternic se
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semn c` stai pe o funda]ie destul de solid`.
De asemenea, e vorba [i de aspectul financiar: sunt dispu[i oamenii s` pl`teasc` pentru serviciile tale? Sunt multe persoane
care ]in cursuri gratuite cu sute de participan]i sau au mii de like-uri pe Facebook – \ntrebarea este: se coreleaz` aceast` popularitate cu contul din banc`? Dac` oamenii
te apreciaz` doar c#nd munce[ti gratuit
pentru ei, atunci s-ar putea s` te p`c`le[ti
singur c` ai un brand puternic (desigur, \n
afara cazului \n care lucrezi nonprofit).
La ce puncte-cheie trebuie s` lucrezi
dac` vrei s` devii un brand?
Iulia Bertea: „Sunt trei puncte esen]iale:

se porne[te de la imaginea de sine, cum se
vede acea persoan`, ce p`rere are despre
ea \ns`[i [i care crede c` sunt calit`]ile ei.
Se continu` cu modul \n care \[i dore[te s`
fie v`zut` de ceilal]i, ce imagine vrea s` \[i
creeze, pe ce va pune accent [i ce urm`re[te

mandarea clien]ilor satisf`cu]i (word of
mouth), deoarece are cea mai mare credibilitate – avem mai mult` \ncredere c#nd
un prieten ne spune c` a fost mul]umit de
avocatul pe care l-a angajat dec#t dac` acel
avocat ne spune el \nsu[i c` e bun [i c` va
face totul pentru a ne ajuta.“

Care sunt capcanele \n care este cel
mai u[or s` cazi?
Iulia Bertea: „Una dintre capcane este s`

pui semnul egal \ntre brandul personal [i
aspectele exterioare care, \n mod conven]ional, sunt considerate semnalizatori pentru succes: ma[ina scump`, accesoriile [i
hainele de firm` etc. Este fantastic dac` \]i
permi]i aceste lucruri, cu condi]ia s` le
vezi ca pe ni[te juc`rii sau mofturi, nu ca
pe ni[te piloni pe care \]i bazezi valoarea [i
\ncrederea \n tine. Cu alte cuvinte, cine e[ti
tu dac` cineva \]i ia geanta de firm`?
O a doua capcan` este s` exagerezi cu

„A face branding personal nu \nseamn`
s` te lauzi non-stop sau s` fii tot timpul
setat pe modul de v#nzare.“
s` ob]in` din asta. Al treilea punct-cheie
este feedbackul, care \i permite s` verifice cum este v`zut` \n realitate, adic` s`
afle dac` strategia sa de branding personal
func]ioneaz` [i de ce ajust`ri are nevoie.“

Care sunt cele mai eficiente metode de
promovare \n acest moment?
Iulian Comanescu: „Online-ul e util tu-

turor, din mai multe motive. Pentru simplul profesionist, important e c` pe online
po]i fi proactiv, ai ini]iativa comunic`rii,
nu trebuie s` a[tep]i s` vin` media la tine,
fiindc` asta se \nt#mpl` numai \n cazul politicienilor [i al celebrit`]ilor.“
Iulia Bertea: „Cea mai eficient` metod` de
promovare este [i a fost dintotdeauna reco-

Speciali[tii spun c`, dintre
mai mul]i oameni foarte buni
la ceea ce fac, se vor
eviden]ia cei ce au, pe l#ng`
competen]e profesionale, [i
competen]ele de comunicare
[i socializare, a[a-numitele
„soft skills“.

modul \n care te autopromovezi. A face
branding personal nu \nseamn` s` te lauzi
non-stop, s` vorbe[ti numai despre tine sau
s` fii tot timpul setat pe modul de v#nzare.
A face branding personal \nseamn` s`
folose[ti cifre, fapte [i date, nu adjective,
pentru a vorbi despre realiz`rile tale. {i,
neap`rat, \nseamn` s` ascul]i mult, s` fii
atent la cel din fa]a ta [i s`-i spui acele cifre,
fapte [i date la momentul oportun [i pe \n]elesul s`u.
Ultima capcan` pe care vreau s` o aduc \n
discu]ie este lipsa autenticit`]ii. Nu-]i construi un brand personal pe ni[te premise
false sau pe jum`t`]i de adev`ruri [i nici
nu face anumite lucruri doar pentru c`
sunt la mod` sau pentru c` \]i aduc bani.
De exemplu, este destul de greu s` ai succes \ntr-o companie cu a c`rei cultur` organiza]ional` nu rezonezi. Dac` valorile [i
principiile tale nu se potrivesc cu cele ale
colegilor [i managementului, va fi nevoie
s` faci destul de multe compromisuri pentru a avansa pe scara ierarhic`, [i asta nu \]i
va aduce prea mult` fericire. La sf#r[itul
zilei este important s` te sim]i \mplinit` de
munca ta, nu epuizat` fizic [i emo]ional de
c#t te-ai pref`cut.“
Iulian Comanescu: „Dac` ne referim la
primele stadii de construc]ie a imaginii, e
cazul s` ne g#ndim din nou la online. Aici,
cele mai frecvente «no-no»-uri sunt pozele
(prea) exuberante postate pe Facebook, de
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dintr-o lovitur`

Iulia Bertea, consultant freelance
pentru personal branding [i carier`,
spune c` brandul personal te ajut`
\n urm`toarele privin]e:
S~ fii u{or
de recomandat
„C#nd oamenilor le este clar cu ce
te ocupi [i care sunt punctele tale
forte, le e mai simplu s` le spun`
celorlal]i: «Dac` ai nevoie de un
project manager care nu dep`[e[te
niciodat` bugetul [i livreaz`
\ntotdeauna la timp, sun`-l pe X!».
Mai mult, dac` ai [i un profil bine
construit pe LinkedIn sau dac`
te pot vedea vorbind \n public,
oamenilor le va fi [i mai u[or s`-[i
confirme p`rerea favorabil` despre
tine, pe care [i-au f`cut-o \n urma
recomand`rii primite.“
S~ te cuno{ti mai bine.
„Este [i un demers de dezvoltare personal`, nu doar profesional`. Dac` \]i dezvol]i inteligen]a
emo]ional` [i \nve]i s` comunici
asertiv, aceste abilit`]i se reflect`
[i \n via]a ta personal`, nu doar la
birou.“
S~ ai mai mul}i clien}i,
mai multe oportunit~}i
de carier~, mai mul}i bani {i
s~ negociezi de pe o pozi}ie
mai favorabil~.
„Una e s` te duci la un interviu pentru un job ca simplu candidat, [i alta
e s` fii v#nat de un headhunter.“
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la petreceri sau asem`n`tor, [i atacurile la
adresa (fo[tilor) angajatori. Pe urm`, mai e
un lucru care nu \nceteaz` s` m` frapeze \n
ceea ce fac zi cu zi: cel mai puternic element
de branding personal, la nivel embrionar, e
propria adres` de e-mail. E incredibil c#]i
studen]i, tineri care bat la u[a companiilor
[i al]ii din aceea[i zon` trimit CV-uri de pe
adrese gen femeiavietiitale77@yahoo.com
sau patratel54@gmail.com. |n general,
pseudonimele sunt ceva amuzant pentru
zona privat` a online-ului, dar, odat` ce
aceasta devine public`, se transform` \ntr-o
ghiulea pe care o cari de picior.“

Continuarea interviurilor
pe www.unica.ro

unica Î 47

