
Ioana si Octavian Radu la 
lansarea restaurantului 

i*»Vapiano, deschis de RTC la 
începutul anuluiîn clădirea de 

birouri Anchor Piaza

foarte bine ce vrea“. în plus, crede el, nu 
s-a lăsat dusă de faptul că vine dintr-o 
familie înstărită. De altfel, statutul de 
„rudă cu RTC" are $i dezavantaje: propri
etarul unui lanţ de librării concurent cu 
Diverta, ce a preferat să nu-i fie pomenit 
numele, a refuzat din principiu să lucre
ze cu Ara Toys, pentru că „firma e prea 
legată de RTC".

Cât de important este. în acest drum 
rapid spre profitabilitate, faptul că Ioana 
Radu e  fiica lui Octavian Radu? Bineînţeles, 
cântăreşte greu faptul că părinţii au tri- 
mis-o să înveţe la Salem, la unul dintre 
cele mai bune si mai severe internate din 
Germania. A făcut. în plus. o  facultate de 
administrare a afacerilor -  pentru că îi era 
foarte clar că nu vrea să devină avocat sau 
medic. „De când eram mică voiam să fiu în 
business. pentru că îi vedeam pe mama $i 
pe tata cum făceau afaceri", spune Ioana 
Radu. La întâlniri de afaceri mergea încă 
din copilărie si încă-şi aminteşte de prima 
şedinţă de buget din viata ei: avea 13 ani. 
„De atunci am tot văzut balance sheet-uri

„De când eram mică VO IAM  
SĂ FIU ÎN BUSINESS, 
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V-A INTRAT ÎN CONT UN MILION DE EURO. PUTETI SĂ VĂ LUAŢI 
UN FERRARI SI 0  CASĂ PE COASTA DE AZUR, SĂ-I PUNEŢI LA 
BANCĂ SI SĂ TRĂITI DIN DOBÂNDĂ SAU SĂ-I INVESTIT! ÎNTR-0 
FIRMĂ FALIMENTARĂ DE JUCĂRII. CE ALEGEŢI?

Ara Toys avea, în momentul în care 
„fata tatii" s-a instalat în fotoliul de direc
to r -  adică în februarie 2007 - , un singur 
client, reţeaua de librării Diverta. un sin
gur furnizor (firma de trenulete Tommy) 
$i un singur angajat, care făcea şi muncă 
de agent de vânzări pentru o  altă compa
nie din grup. La sfârşitul anului trecut, 
mica firmă înregistrase o  creştere specta

culoasă. de 200%, trecuse pe profit, avea 
sase angajaţi si clienţi în toată tara.

DIRECTORUL CU UN ANGAJAT. Un fost 
partener de afaceri al lui Octavian Radu. 
Vicentiu Zorzolan -  ce deţine, prin inter
mediul AAV Group, mai multe francize de 
fashion - . crede că. deşi are o  experienţă 
redusă si handicapul vârstei, „Ioana ştie

si slide-uri". spune ea. Dar, mai important 
ca orice, e că are la îndemână gratuit si ori
când sfaturile tatălui. $i, deloc de neglijat, 
sprijinul lui financiar.

„Actuala mea soţie mi-a dat ideea, 
care vine fix pe principiile mele. să-i dau 
un milion de euro", spune omul de afa
ceri. „I-am spus că poate să-$i ia un Fer
rari si o  casă pe Coasta de Azur, poate 
să-i pună la bancă pe toti si să trăiască 
din dobândă sau poate să-i investească 
în firmă", povesteşte el. (Recunoaşte că 
nu ştie ce-ar fi făcut dacă fiica lui ar fi 
ales Ferrariul şi Coasta de Azur.) „Tata 
rn-a păcălit din nou să  fac ceea ce trebu
ia: am capitalizat firma cu o treime din 
sum a respectivă, am extins portofoliul 
-  acum importăm $i cadouri pe lângă 
jucării", spune Ioana. După o vreme, i-a 
cerut tatălui său ceea ce mai răm ăsese 
până la milionul promis. „Am întrebat-o 
cu cât ar vinde firma si ea a zis că are un 
profit de 200.000 euro, deci ar vinde-o cu 
vreo 2 milioane de euro". î$i aminteşte 
Octavian Radu. „l-am spus, atunci, că îmi 
datorează un milion de euro". „Fata tatii" 
devenise om de afaceri.


