12 ani în EPM

	
  
Domnule Director General Roman Niculiţă, dumneavoastră sunteţi de 12 ani în
EPM, cum vă simţiţi?
Da, într-adevăr au trecut 12 ani de când îmi desfăşor acitivitatea în EPM. Pe data de
24.02.2002 am participat la Seminarul de Bază de la Târgu Mureş. Oare când au
trecut cei 12 ani? Atunci când faci un lucru care îţi place, ai rezultate şi eşti şi
recompensat pe deasupra, măsura timpului îţi scapă. Am avut de-a lungul timpului
urcuşuri, dar şi coborâşuri, aşa cum este de cele mai multe ori în viaţă. Mă simt încă
puternic, zodia în care m-am născut, zodia Scorpionului, este zodia oamenilor
puternici. Am 58 ani şi doresc să înfăptuiesc încă multe lucruri în EPM, dar şi în
viaţă.
Vă mai face plăcere această activitate?
Iubesc această afacere, nu am plecat din EPM, am rămas fidel firmei, nu sunt un
oportunist vizavi de ofertele de pe piaţă. Consider că EPM-ul rămâne una din puţinele
companii de elită din brokerajul din România, cu o şcolarizare - specializare de un înalt
nivel calitativ.
Care este activitatea dumneavoastră zilnică?
Vreau să fac o remarcă de la bun început, mi-am modificat activitatea mea zilnică
începând cu luna ianuarie 2014. În primul rând a trebuit să încep cu mine, să mă
schimb, să-mi modific priorităţile, să implementez noua strategie de lucru prezentată la
seminariile doamnei Silvia Psaridis. Aceste schimbări sunt necesare, piaţa s-a
modificat, iar noi trebuie să ne adaptăm pieţei. Activitatea mea zilnică are mai multe
componente. Voi face o descriere cu cele mai importante: planul săptămânal, controlul
planificării săptămânale, traininguri de pregătire, discuţii de vânzare, interviuri,
verificarea listelor de nume, discuţii telefonice zilnice cu colaboratorii direcţi, pregătirea
şi conducerea Seminariilor de Bază, etc.
Care sunt planurile dumneavoastră de viitor?
Mi-am propus un plan pentru următorii cinci ani. ŢELUL MEU este de a crea 5 structuri
noi, în afară de cele pe care le am în prezent.
Ce părere aveţi de noile Academii EPM?
Noile Academii sunt cu certitudine net superioare din toate punctele de vedere.
Rezultatele vor apărea cu siguranţă în lunile următoare. La Seminarul de Bază
participă din ce în ce mai mulţi oameni tineri, consideraţi că este un lucru bun?

Participarea la Seminarul de Bază a din ce in ce mai mulţi tineri este un lucru bun şi în
acelaşi timp firesc.Tinerii sunt entuziaşti, dornici de afirmare, inteligenţi, de aceea
trebuie să-i ajutăm, să-i promovăm şi să-i responsabilizăm. Ei sint receptivi, sunt mai
uşor de modelat şi învaţă mai repede, ei sunt generaţia de mâine.

Domnul Director General Roman, vă mulţumim pentru
discuţie.

