
Din acel moment am ştiut direcţia pe
care să o apuc, urmând să fac toate 
demersurile ca să intru pe acest drum.
Dacă ştiam ceva despre o afacere cu 
porţelan sau măcar despre porţelan? 
Răspunsul cel mai sincer este: nu. Dar
puteam învăţa…
Urmarea a fost şi mai interesantă. M-am
înscris la un curs consistent de pictură pe
porţelan, organizat cu tot profesionalis-
mul de către cea mai prestigioasă firmă
a momentului în domeniu; acolo a venit
cea de a doua revelaţie: cu pensula şi
obiectul de porţelan pe care începusem
să-l pictez după propria imaginaţie 
mi-am dat seama că am aşteptat toată
viaţa mea acest moment şi că asta îmi
doresc să fac.
Poate pare de necrezut, poate am fost eu
norocoasă, având aceste revelaţii despre
propriul parcurs, precum şi puterea de a
le observa şi de a le transforma în ceva
real.
Ar fi exagerat să vă povestesc că acesta
a fost visul vieţii mele – dimpotrivă, cred
că, de-a lungul carierei profesionale de
angajat, nu am avut prea multe sclipiri
antreprenoriale, cea mai mare problemă
fiind, evident, întrebarea „ce fel de afa-
cere aş putea să deschid, la ce mă pricep
mai bine?”.
Faptul că am desenat toată viaţa mea de
copil şi de adolescent nu părea un argu-
ment cu greutate. Şi totuşi…

După parcurgerea unui al doilea modul
de pictură pe porţelan, la fel de entu-
ziastă şi plină de bucurie că mi-am găsit
(cu mare întârziere) vocaţia, am pornit
să pun bazele legale şi reale ale aventurii
ce tocmai stătea să înceapă: Porphyras –
primul boutique online din România cu
obiecte din porţelan pictat manual.
Nu puţine au fost dăţile când m-am 
întrebat dacă aceasta este calea pe care
trebuie să o urmez, nu puţine nopţile în
care mă trezeam fie panicată, fie cu o
idee nouă, nu puţine au fost cursurile de
perfecţionare pe care le-am urmat (antre-
prenoriat, un alt curs de pictură pe por-
ţelan la Delft, în Olanda), dar şi
persoanele minunate pe care viaţa mi 
le-a scos în cale la momentul potrivit şi
care m-au sprijinit în mersul meu orbesc,
de începătoare.
Apoi, după ce am pus bazele, am început
încet-încet să clădesc în paralel – atât re-
putaţie cât şi vânzări. Am început să
expun la târguri, mai ales internaţionale,
şi am fost uimită să constat că design-ul
Porphyras place… Acest prim pas mi se
pare capital într-o afacere – când afli că
eşti pe drumul cel bun, că ceea ce faci
este bine şi aduce bucurie. Şi nu o să vă
mint când voi afirma că îmi face în 
continuare la fel de mare plăcere când
îmi sunt lăudate obiectele; am acelaşi 
entuziasm copilăresc când primesc o 
comandă şi aceeaşi pasiune pe care o
pun în orice lucrare.

În aceşti aproape 4 ani de Porphyras firul
călăuzitor a fost dorinţa de a merge mai
departe, de a nu renunţa, persistenţa.
Cred cu tărie că este nevoie de această
calitate, să nu dai înapoi cu niciun preţ
şi să rămâi pe drum, împotriva tuturor
factorilor perturbatori, căci drumul este
plin de momente grele în care te întrebi
de ce ţi-a trebuit antreprenoriat. Cum îmi
place mie să spun, un business este ca
mersul pe bicicletă: trebuie să pedalezi
ca să poţi înainta.
O altă calitate necesară cred că este 
flexibilitatea – arta de a şti când, cum şi
în ce fel să te pliezi pe cerinţele clienţi-
lor, fără a face rabat, însă, de la calitate
şi de la termenele de livrare.
Şi mai este nevoie de răbdare, entu-
ziasm, bucuria lucrului bine îndeplinit şi
încredere în viitor. Cel puţin la mine
această reţetă funcţionează.  

Ce îţi trebuie pentru a aveasucces în afacerea ta?
de Alina Alecu,

Fondator PorphyrasIdeea acestui business mi-a venit, banal, la un coafor. Răsfoiam o revistă, 
aşteptându-mi rândul să intru pe mâinile destoinice ale unei stiliste. Revista nu
era despre cele mai noi tunsori ale sezonului, nici măcar despre modă ori 

vedete, era o revista de amenajări interioare, mai precis un Vogue Living. Îmi amin-
tesc perfect: era o ediţie specială dedicată farfuriilor – acesta a fost factorul care
a dus la schimbarea completă a vieţii mele. Răsfoind acea frumoasă revistă, a venit
prima revelaţie: m-a cucerit combinaţia între frumos şi util pe care ne-o oferă 
îndeobşte obiectele din porţelan.
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