
PLUS COMMUNICATION CONSULTING S.R.L. 
Sediu social: mun. Constanța, str. Soveja nr. 114, bl. DR33, sc. B, et. 3, ap 30, camera 2 

C.U.I.: 32827058; R.C.: J13/331/21.02.2014 
E-mail: office@pluscommunication.eu  
Website: www.pluscommunication.eu 

Facebook: www.facebook.com/pluscommunication.constanta  
Telefon: 0725.465.508 

  

 
© Drepturile de autor  pentru conţinutul acestui document aparţin  
agenţiei de relaţii publice PLUS COMMUNICATION. www.pluscommunication.eu 

08.02.2016 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Care sunt cele mai așteptate cadouri pentru Ziua 
Îndrăgostiților? 

  
  

 Mai sunt doar câteva zile până la Sfântul Valentin, un moment în care mulți 

români aleg să-și exprime sentimentele față de cei dragi. De multe ori, cadourile pe 

care le așteptăm nu coincid cu cele pe care le primim în realitate. Pentru că această 

sărbătoare a fost preluată din Statele Unite, este interesant să observăm care sunt 

cele mai așteptate cadouri de către americani, de Ziua Îndragostiților. Astfel, potrivit 

National Retail Federation, citată de Statista.com, o treime dintre respondenți dorește 

întâlniri romantice, un sfert preferă voucherele-cadou, iar pe locurile următoare se 

află florile (16,4%), ceasurile sau bijuteriile (15,4%) și dulciurile (11,7%). 

 Oana Stoianovici, coach și specialist în dezvoltare personală și feminitate, crede că a 

trecut vremea cadourilor tradiționale, găsite la colț de stradă. Și în România, din ce în ce 

mai multe femei preferă să trăiască experiențe de neuitat alături de parteneri și devin tot mai 

dezinteresate de obiecte. “Iată că începem să depășim, ușor-ușor, efervescența epocii 

axată pe consum. De altfel, studiile arată că, adesea, în țările cu un nivel economic ridicat, 

indicii de fericire sunt destul de scăzuți, iar oamenii au început să înțeleagă că experiențele 

trăite alături de cei dragi sunt mai prețioase decât obiectele. România a trecut, în 2007-

2008, printr-o perioadă în care oamenii au pus accentul pe consum, însă la aproape un 

deceniu de atunci, valorile societății încep să se schimbe”, declară Oana Stoianovici.  

Nu aveți încă o relație? Există un răspuns și pentru această situație. Spre exemplu, 

tot în America, un alt studiu arată că una din cinci femei cumpără cadouri pentru… ele 

însele. Mai mult, bărbații sunt mai înclinați să cumpere cadouri pentru soțiile lor (63%), față 

de femei pentru soții lor (30%), acestea gândindu-se, în egală măsură, la mamele lor (tot 

30%).  
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În cazul în care nu v-ați hotărât asupra unui cadou, mai aveți timp să-i oferiți iubitei 

un loc la conferința „O zi de femininitate”, susținută de Oana Stoianovici, pe 12 martie 2016, 

la București. „Bărbații știu că atunci când partenerele lor sunt fericite și calitatea relației lor 

este mult mai bună. Care este secretul pentru a face o femeie fericită? O sprijini să crească 

pe plan personal și să învețe cum să aibă mai multă grijă de ea însăși și să fie fericită 

independent de tine, renunțând la a se sacrifica pentru ceilalți”, spune Oana Stoianovici. 

 

„O zi de femininitate” este o conferință pe teme de dezvoltare personală a femeii, 

unde femeile vor descoperi cum pot avea grijă de ele însele, reușind, în același timp, să 

găsească echilibrul în îndeplinirea diverselor roluri în familie și în societate. Mai multe detalii 

pe www.thefeminine.eu și www.facebook.com/oanastoainovici.ro. 

 

Coach cu experienta de peste 11 ani și specialist în feminitate, Oana Stoianovici a 

interacționat cu peste 2000 de femei în ultimii ani. În activitatea ei, specialistul le sprijină pe 

femei să-și atingă potențialul lor cel mai înalt. 
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