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Proiect Estée Lauder 

9 noiembrie 2016 

Întâlnire în școală cu manageri Estée Lauder și Douglas.  

Prezentarea rezultatelor chestionarului.  

Oferirea unor produse cosmetice și parfumuri pentru testare. 

 

    Impresii ale elevilor privind întâlnirea 

 

„ O nouă etapă a internship-ului cu Estée Lauder Romania a constat în prezentarea rezultatelor obținute în 

urma studiului de piață făcut la magazinul Douglas - Unirea. Am avut plăcerea de a prezenta eu însămi, 

împreună cu două dintre colegele mele, proiectul care cuprindea datele însoțite de grafice - un moment deloc 

lipsit de emoție. Satisfacția de la final a fost însă una foarte mare și mi-a oferit dreptul de a mă bucura de reușita 

proiectului la care am contribuit. La fel cum managerii de brand de la Estée Lauder Romania ne-au obișnuit 

încă de la prima întâlnire, părerea noastră a contat foarte mult pentru ei și analiza studiului de caz a fost luată 

foarte în serios, fiind ascultată cu mult interes. La final, ne-au fost date câteva cadouri – mostre ale câtorva 

produse de  portofoliul Companiei Estée Lauder – pentru a fi încercate și evaluate. Din nou, s-a dovedit că 

suntem luați în serios și considerați…importanți. La sfârșitul acestei experiențe, am o mare plăcere să spun că 

este una dintre cele mai frumoase. Atitudinea „invitaților” față de noi rămâne un criteriu foarte important, însă 

activitatea a fost una distractivă și provocatoare. Sunt foarte bucuroasă că mi s-a oferit această oportunitate și 

cu siguranță nu le voi rata pe cele viitoare.”  (Ruxandra Pelin, 10 U) 

 

„Acum, la câteva zile distanță de la evenimentul la care am participat, mă uit înapoi plină de entuziasm și cu 

un zâmbet larg pe buze. Deși nu am fost în proiectul Estée Lauder de la început, această ultimă parte, cred eu, 

a fost cea care ne-a apropiat cel mai mult. Este o mare onoare pentru noi, elevii Liceului Lauder-Reut, să putem 

cunoaște oameni dornici să ne ajute în schițarea unei viitoare cariere, să putem cunoaște oameni interesați de 

opiniile tinerilor și care să ne asculte cu atâta răbdare și entuziasm. Pentru mine, acest eveniment a fost o 

oportunitate perfectă pentru a afla ce presupune munca în cadrul unei companii de renume mondial. Am fost 

plăcut surprinsă de reacțiile invitaților noștri, la auzul impresiilor noastre. De asemenea, faptul că aceștia  și-

au luat din timpul dumnealor pentru a ne onora invitația este ceva deosebit. Pe lângă aceasta, amabilitatea de 

a ne aduce testere din cele mai de top produse este ceva ce eu am remarcat și apreciat. Sunt mândră că am putut 

să particip la o asemenea activitate și sper ca ea să fie începutul unei lungi serii de colaborări. Sunt sigură că 

acea oră din viața mea și-a lăsat amprenta asupra caracterului meu.” (Niculae Alina Maria, 9 U) 
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„Am fost foarte fericită atunci când reprezentanții Estée Lauder şi Douglas au venit la noi în liceu deoarece 

știam că urmează o experiență nouă și unică. Managerii ne-au prezentat o imagine de ansamblu a activității lor 

profesionale și ne-au dat sfaturi prețioase în legătură cu viitorul nostru. În acest proiect am învățat cum se 

realizează un sondaj de marketing și cât de util poate fi acesta pentru fiecare companie. Sper ca datele furnizate 

de elevii liceului, colegii mei, să fie utile Companiei. După prezentarea rezultatelor sondajului, fiecare 

elev/elevă a primit câte un cadou, ce consta într-un set de machiaje și parfumuri marca Estée Lauder şi 

Clinique. Acest cadou ne-a făcut să ne simțim apreciați pentru implicarea noastră și, de asemenea, să realizăm 

și să înțelegem faptul că opiniile noastre sunt folositoare.” (Sima Maria Cristina, 10 R) 

 

"Activitatea de miercuri, 9 noiembrie, din cadrul cursului de Media, mi-a oferit ocazia de a întâlni și de a afla 

mai multe informații despre managerii Companiei Estée Lauder. Am fost plăcut impresionată de amabilitatea 

și înțelegerea doamnelor, care s-au arătat dornice să ne dea sfaturi legate de produsele acestui brand. Astfel, 

odată cu participarea la aceasta activitate, am avut plăcerea de a învăța lucruri noi și interesante despre lumea 

make-up-ului și despre oamenii care iau parte la conducerea ei." (Daniel Sarah, 10 U) 

 

„Pentru mine, experiența de miercuri a fost una frumoasă, deoarece am avut ocazia să-i cunosc pe câțiva dintre 

managerii Estée Lauder și Douglas România. Cel mai frumos moment a fost cel de la final, atunci când am 

primit niște mostre de cosmetice. Despre produse vă pot spune că sunt extraordinare. Le mulțumesc foarte mult 

managerilor Companiei Estée Lauder Romania pentru această vizită și pentru surpriza pe care ne-au făcut-o.” 

(Dorobanțu Ana Ingrid, 10 U)  

 

 „Colaborarea cu Esteé Lauder Companies - Romania este o experiență unică. La această colaborare noi, elevii, 

am avut ocazia să lucrăm alături de o multinațională importantă. Managerii ne-au tratat ca pe niște adulți și au 

privit cu mare interes rezultatele chestionarelor pe care noi le-a conceput și aplicat la magazinul Douglas -

Unirea. M-am bucurat foarte tare când am auzit că luna aceasta Esteé Lauder Romania a fost pe primul loc în 

"concursul” privind cel mai bun brand de cosmetice de pe piață. Reprezentanții Companiei ne-au făcut și o altă 

surpriză plăcută: ne-au dat cadou câteva produse cosmetice, aparținând unor branduri din portofoliul 

Companiei, pe care urmează să le testăm și apoi să împărtășim managerilor opiniile noastre despre aceste 

produse.” (Ionescu Antonia Alexandra, 10 R) 

 

„Activitatea pe care am avut-o în data de 9 noiembrie a fost o ocazie perfectă pentru a-mi îmbogăți cunoștințele 

în materie de make-up, cât și de marketing, fiind o persoană curioasă de fel și mereu dornică să afle lucruri noi.  
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Nu în ultimul rând, mi-a făcut o deosebită plăcere să îi cunosc pe managerii Companiei Estée Lauder Romania 

și, totodată, să schimbăm câteva păreri, primind sfaturi cu adevărat utile.” (Manolescu Irina, 10 U) 

 

 „Reprezentanții Estée Lauder Romania au venit la Liceul Lauder Reut pentru a ne împărtăși din preocupările 

lor de manageri la această mare companie și a afla rezultatele cercetării de marketing pe care noi am făcut-o la 

magazinul Douglas-Unirea, pe baza unui chestionar special alcătuit. Prezentarea a fost susținută de un grup 

format din trei colege. Apoi reprezentanții Estée Lauder ne-au dat câteva mostre din produsele Companiei 

pentru ca să le testăm și, dacă dorim, să împărtășim opiniile pe rețelele de socializare.” (Giugula Cezara, 10 

R) 

 

„A fost foarte frumos! Abordarea deschisă și prietenoasă ne-a făcut să ne simțim foarte bine, iar partea de 

motivare - gift-urile - a fost de apreciat.” (Diaconescu Ioana, 9 U) 

 

 „Întâlnirea cu managerii de la Estée Lauder și Douglas mi-a plăcut în mod deosebit, fiind ceva nou și 

interactiv. Am apreciat inițiativa și interesul cu care am fost întâmpinați. Produsele pe care le-am primit mi-au 

plăcut mult și nu numai că am început să le folosesc, dar le-am și recomandat cu multă încredere mai departe.” 

(Becheanu Elena, 9 R) 

 

„Proiectul Esteé Lauder din cadrul cursului de Media m-a impresionat prin implicarea conducerii Estée 

Lauder Romania și răbdarea cu care managerii au răspuns la întrebările noastre referitoare la funcționarea 

Companiei. Produsele cosmetice primite au depășit așteptările mele. Datorită diversității lor, fiecare dintre noi 

a putut găsi ceva pe placul său.” (Petre Teodora, 10 R) 

 

      

 

 

 


