Şefii din România sunt cei mai generoşi din Europa când vine vorba
de făcut cinste colegilor

Bucureşti, 8 iulie 2010 – Data viitoare, când ieşiţi la o bere alături de colegi, nu uitaţi să vă invitaţi şi şeful!
Conform unui studiu realizat de SABMiller, în 12 ţări europene, când vine vorba de a face cinste, managerii
din România sunt cei mai generoşi din Europa. Aproximativ unul din cinci şefi (18%) insistă să plătească berea
subalternilor săi, de fiecare dată când iese cu ei în oraş.
De asemenea, dacă vă invitaţi şeful în oraş, sunt şanse mici ca el să vă refuze. 98% din şefii noştri nu zic nu unei
astfel de invitaţii, dovedind o deschidere a mentalităţii autohtone de business. Acestea sunt rezultatele
studiului realizat de grupul ale cărui mărci, produse de filiala locală Ursus Breweries, reprezintă una din trei
beri consumate în România.
„Este întodeauna o plăcere să lucrezi alături de colegi români. Sunt talentaţi, muncesc din greu şi ştiu să
sărbătorească succesele alături de echipă. Consider că un manager bun trebuie să fie apropiat de echipa lui şi
să încerce să le demonstreze că munca bine făcută merge mână în mână cu distracţia. Pentru mine este
important să cunosc oamenii dincolo de ceea ce fac ei la birou şi, de asemenea, este important ca ei să mă vadă
mai mult decât ca pe un şef. Oamenii ar trebui să vină cu plăcere la muncă şi să o privească ca pe o provocare,
iar noi, la Ursus Breweries, muncim cu pasiune şi ne susţinem unul pe celălalt. Iar când vine vorba să fac cinste
cu bere colegilor...ei bine, mă străduiesc, dar să nu uităm că sunt scoţian”, a declarat Grant McKenzie,
Vicepreşedinte Marketing Ursus Breweries.

„Astfel de studii de piaţă ne ajută să ne înţelegem mai bine consumatorii, precum şi mediul cultural în care ne
desfăşurăm activitatea. Nu mă surpinde că aceste rezultate demonstrează că românii au o atitudine pozitivă
faţă de muncă şi faţă de sărbătorirea succeselor împreună cu echipa, fireşte alături de una dintre berile noastre
foarte bune”, a încheiat McKenzie.
Rezultatele diferă foarte mult de-a lungul Europei. 20% din managerii francezi nu se alătură cu nicio ocazie
colegilor de birou la ieşirile în oraş şi doar 5% din managerii din Spania se oferă constant să achite consumaţia
colegilor.

Este adevărat că în acelaşi timp 80% din angajaţii spanioli ies împreună în oraş, mai des decât toţi ceilalţi
angajaţi din Europa, urmaţi îndeaproape de ruşi şi cehi. Comparativ, în ultimele trei luni, 60% din angajaţii din
România au ieşit să bea o bere alături de colegi.
Cei mai distanţi europeni faţă de colegii de muncă sunt germanii şi olandezii care ies în oraş cu colegii de birou
în proporţie de doar 40%, respectiv 34%.
Studiul SABMiller a fost realizat online la începutul anului 2010, în 12 ţări europene şi relevă schimbările în
comportament şi atitudini ale consumatorilor în raport cu colegii de muncă. Rezultatele studiului au indicat
faptul că românii se situează la nivelul mediei europene (60%) când vine vorba de socializarea cu colegii de
muncă în afara orelor de birou. În România studiul a fost realizat pe un eşantion de 500 de persoane din
mediul urban, femei şi bărbaţi.

Nota:
Ursus Breweries, subsidiară a SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători de bere din România.
Compania are sediul central în Bucureşti şi deţine 4 fabrici de bere în Cluj-Napoca, Timişoara, Buzău şi Braşov,
având peste 1.700 de angajaţi. Mărcile Ursus Breweries sunt: URSUS, Timişoreana, Ciucaş, Azuga, Stejar,
Redd’s, Peroni Nastro Azzurro, Pilsner Urquell şi Miller.
SABMiller plc este una dintre cele mai mari companii de bere din lume, cu participaţii în societăţi
producătoare de bere sau acorduri de distribuţie pe 6 continente. Mărcile Grupului includ beri premium
internaţionale, cum ar fi Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro şi Pilsner Urquell, precum şi o
gamă excepţională de mărci locale cu poziţii de lider, precum Aguila, Castle, Miller Lite, Snow şi Tyskie.
SABMiller plc este, de asemenea, una dintre cele mai mari companii din lume care îmbuteliază produse CocaCola.
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