Gala 2009
În data de 24.1.2008 s-a desfășurat din nou Event Highlight-ul nostru, Gala 2009, sub cupola
strălucitoare a piramidei de sticlă din Viena. De această dată motto-ul a fost »Dancing to the
sixties« - »Dansând în ritmul anilor '60«. Această călătorie în timp, în epoca lui Elvis Presley,
Rock´n Roll & Co i-a transbordat rapid pe oaspeţi în această perioadă de mult trecută, dar
nu uitată.

În ciuda distanţei mari parcurse de o parte dintre oaspeţi pentru a fi prezenţi la Gală, atât
numeroșii colegi din vânzare & administraţie ai Safe Invest și EPM, cât și invitaţii de onoare
care au participat din partea partenerilor noștri de produs, din politică și economie au intrat
imediat în atmosferă și s-au bucurat de un “drink “răcoritor de bun venit așteptând cu
interes desfășurarea Galei!

Chiar de la intrare te întâmpina un Cadillac decapotabil de culoare roz-roșiatică. Din punct
de vedere artistic Gala a fost din nou o adevărată încântare pentru ochi și urechi. Atât dl.

»Perry Anakis«, vienezul premiat pe plan internaţional ca fiind imitatorul fidel a lui Elvis și
care la Gală a impresionat prin vocea izbitor de asemănătoare cu cea a lui Elvis, cât și
formaţiile »Vienna Musical Company«, »Life Band Grazter«, și formaţia de muzică live
»Starmix« au avut grijă să păstreze o atmosferă incendiară de dans atât înainte cât și după
evoluţia pe scenă a starului invitat in acest an, Bonnie Tyler.
Bonnie Tyler este o celebră solistă de talie mondială. Este
întotdeauna fascinant să vezi staruri recunoscute în întreaga lume
urcând și cântând pe scenă la Gala noastră cu atâta bucurie, cum a
fost acum Bonnie Tyler (sau Gloria Geynor 2008, Boney M. 2007
și Gipsy Kings Legends 2006).
Și întâlnirea »personală« de la final cu Bonnie Tayler, in pavilionul
înţesat de gărzi de corp a fost un eveniment de neuitat, la care au
fost invitaţi cei mai buni 20 Sales Manageri (SI) și Directori (EPM)
pentru o ședinţă foto, un pahar de șampanie și posibilitatea de a
schimba câteva cuvinte cu starul mondial.
În discursul său de deschidere dl. Königsberger a vorbit despre filozofia pe termen lung a
concernului Safe Invest. Siguranţa ar trebui să fie primul loc mai ales în astfel de vremuri! Pe
lângă această temă esenţială, aceea a siguranţei, a ocupat, însă și inovaţia un loc foarte
important. Prin dezvoltarea conceptelor de mâine noi punem de astăzi accentul pe lucrurile
importante! La final afirmaţia domnului Königsberger: »baza unei povești de succes o
reprezintă atât oamenii din vânzare cât și cei din administraţie. Fără vânzare, nu există
administraţie și fără administraţie, nu există vânzare!!“ Fără dumneavoastră realitatea nu ar
rămâne decât un vis frumos!
Dl. Director General al Sales, Herzel Martin a luat cuvântul prezentând „Conceptele-cheie
pentru viitor“, iar prin noul proiect care se anunţă promiţător „Safe Service“ Safe Invest-ul
va pune accentul exact acolo unde trebuie și va merge mai departe pe calea de pionierat
aleasă!
O adevărată șansă seculară stă în faţa noastră! Câţiva dintre dumneavoastră poate s-au
săturat deja, dar piaţa nu este încă nici pe departe saturată! Noi putem fi Numărul I și asta de
la distanţă!“ – și-a încheiat dl. Herzel discursul.
Dl. Director General Fritz Geist a vorbit foarte direct despre un punct important:
„Mulţi vorbesc despre criza economică și de aceea au și o scuză pentru faptul că ei nu au
succes. Și dacă nu e vorba de criza economică, se găsesc alte motive „frumoase“ care să fie
răspunzătoare pentru eșec.“
Criza economică reprezintă marea provocare a anului 2009. Vor exista brokeri care vor
înregistra o creștere a producţiei în ciuda crizei economice, deoarece există oameni care nu
se lasă influenţaţi de informaţii negative.
Anul 2009 va fi din nou un an în care cu siguranţă în România va exista o creștere în privinţa
branșei financiare. Câţiva brokeri vor înceta să mai existe, însă dl. Director General Geist
vede acest lucru ca pe o curăţire importantă a pieţei. Doar acei brokeri care au rămas fideli
filozofiei culeg acum laurii succesului. Conducerea SI și EPM există de peste 20 de ani și exact
din acest motiv noi vom avea succes și anul acesta, în 2009! a conchis dl. Fritz Geist.

Cu bucurie l-am putut saluta călduros la Gală și în acest an pe domnul Director General al
Grawe, Dl. Dr. Othmar Ederer. Dl. Dr. Ederer s-a referit în discursul său la un aspect
extrem de important, și anume la faptul că tocmai în vremurile dificile din punct de vedere
economic te poţi baza pe un partener ales pe termen lung!
Tocmai de aceea parteneriatul intensiv dintre EPM și GRAWE este exact acum de o
importanţă capitală și are un fundament solid. O colaborare de succesul și puterea căreia
putem să ne mândrim împreună.
GRAWE, un concern cu o tradiţie de peste 180 de ani, are o modalitate responsabilă și
sigură de a plasa banii încredinţaţi de către clienţii săi.
Datorită unei politici conservatoare și precaute de investiţii și datorită bazei economice
sănătoase, toate investiţiile făcute din banii clienţilor sunt pe mâini sigure la GRAWE.
Bineînţeles că toate obligaţiile asumate faţă de clienţi vor fi onorate într-un procent de 100%.
Devotat motto-ului: “Asigurarea de partea TA! (slogan de publicitate)“, dl. Dr. Ederer și-a
terminat discursul în aplauzele invitaţilor.
Gala reprezintă – alături de Safe Mania – un cadru foarte potrivit pentru înmânarea unor
distincţii speciale. După număroasele distincţii acordate la ultimul eveniment Safe Mania, au
putut fi înmânate acum alte două distincţii frumoase:
Dl. Președinte Königsberger și Dl. Director General al Sales Herzel Martin au înmânat cu o
mare bucurie valorosul ceas din aur Safe Invest:
Doamnei Marica Drobnjak (MNE)

Fericit, domnul Fritz Geist a înmânat lanţul de aur EPM (poziţia VII) doamnei Burlacu Silvea
(EPM)

Apoi a urmat o noutate absolută: “The Book Of Records“ (cartea recordurilor)
Această carte a fost concepută pentru a păstra vii performanţele celor mai buni, realizările
excepţionale ale partenerilor noștri de afaceri și bineînţeles pentru a-i onora într-un mod
deosebit pe recordmeni. Și partenerii de afaceri care vor stabili recorduri în viitor vor fi
imortalizaţi în Cartea Recordurilor! Recordurile prezentate în această carte sunt verificate
calitativ (cota de stornare mică).
Recordmenii care au avut performanţe
deosebite la nivel internaţional au fost
invitaţi pe scenă, au confirmat prin
propria semnătură și au primit o diplomă
de merit în aplauzele puternice ale
mulţimii de oaspeţi.

Multe mulţumiri și doamnelor Sabine Königsberger, Dunja Pavlas și Anita Weber pentru
această organizare extraordinară a Galei 2009, care a transformat din nou festivitatea într-un
eveniment de neuitat. Mulţumim mult și tuturor celorlalţi colegi și ajutoare din spatele
culiselor pe care nu îi amintim acum nominal, dar care s-au implicat săptămâni întregi în
organizarea și pregătirea acestui eveniment și și-au adus aportul într-un mod substanţial la
succesul înregistrat!

