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SAGA DIESCOPERINDU-L POZITIONARE MAIESTRIA PRODUSE COMPETITIA

Bambus Pană de 

pasăre

Condei 

din oţel

Stilou Pix Creion 

mecanic

Roller



Utilizate în Egiptul antic până în perioada medievală. 

Beţişorul de bambus sau de trestie era tăiat lăsându-i-se o 

crăpătură, pentru ca cerneala să se poată scurge cu uşurinţă. 

Rezistenţă redusă.

Pentru a finisa un desen, era nevoie de mai multe astfel de 

condeie.

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS

Condeie din bambus

MENU



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS

Condeie din pană de pasăre

Utilizate des între sec.VI î.e.n.şi mijlocul sec.XIX e.n.

Condeiul din pană de pasăre (gâscă, găină sau lebădă) era tăiat 

în aşa fel încât să permită scurgerea cernelii. Capătul penei era 

întărit prin ardere şi tăiat în aşa fel, ca să poată absorbi doar o 

singură picătură de cerneală. 

În calitate de recipient era utilizată călimara.

Persoana care scria trebuia să introducă capătul condeiului în 

călimară pentru a lua din nou cerneală.

Rezistenţă mai mare decât în cazul instrumentelor din bambus 

şi o sensibilitate mai bună în timpul scrierii. 

Anglia importa anual 30 milioane de pene.

INCONVENIENŢE

Prea multe elemente (pană + călimară).

Rezistenţă mică: uzare.

Insuficienţă: necesitatea de a fi introdusă în cerneală.



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS

Condeiul din oţel

În toc a fost introdus un condei din oţel, acest set a înlocuit condeiul 

din pană de pasăre utilizat până atunci. 

Primul condei din oţel a fost executat în Londra în anul 1803 de un 

oarecare Wise. În 1828 John Mitchell a elaborat prima maşină 

industrială pentru montajul acestui instrument de scris. 

Au început să fie accesibile diverse tipuri de capete de condeie 

pentru toc (din punct de vedere al formei, stilului şi materialelor). În 

anul 1850 utilizarea acestui tip de instrument devine generală. 

Până în anul 1965 în şcoli au fost utilizate călimările. 

Capătul de oţel trebuia introdus în călimară, astfel încât condeiul să 

poată scrie.

Aceste instrumente erau uşor de exploatat şi conservat. 

INCONVENIENŢĂ

Insuficienţă  proprie; se creează pete de cerneală.



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS

Stilouri

Primele condeie cu rezervor de cerneală încorporat au apărut 

în sec. XVII - XVIII.

Primele stilouri trainice şi funcţionale, cu cartuş cu cerneală 

încorporat, au fost create de Lewis E. Waterman în anul 1884 

datorită utilizării acţiunii sistemului capilar.                                                                             

Din acel moment a început producţia în masă. 

În istoria stilourilor au avut loc încă multe descoperiri. Scopul 

acestora fiind de a obţine o fiabilitate mai mare (rezolvarea 

problemei scurgerilor, autonomiei, umplerii…).

INFORMAŢII IMPORTANTE 

Stilourile sunt compuse din 4 elemente:

- peniţa din oţel                                                                                               

- sistemul de scurgere al cernelii                                                                  

- rezervor   

- corp



100 ani de cercetări,                                                       

descoperiri şi brevete, 

pentru a îmbunătăţi:

Modul de lucru al stilourilor,                                                                                     

uşurinţa ţinerii în mână,                                                          

trăinicia

1880-1900

1900-1925

1925-1945

1945-1960

1960-1985

1985-prezent

MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS    

Epopeea stilului



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS    

1880-1900

1880-1900

Formă lungă şi subţire, capac în formă conică, lipsa clipsului. 

Executate din cauciuc negru şi dur.

Exista:

- posibilitatea de înfrumuseţare cu gravuri 

- posibilitatea decorării cu metale nobile sau învelişuri. 

Peniţa din oţel era rezistentă la coroziune. 

Umplerea prin intermediul pipetei („eyedropper”). 



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS    

1900-1925

1900-1925

Au apărut mulţi producători de stilouri mici sau locali care doresc 

să profite de accesibilitatea tehnologiei, a materialelor şi a pieselor.

O mai mare alegere a carcaselor şi lungimilor este disponibilă. 

Clipsul devine un standard.                                                                                                  

(ca şi capătul cu inel în cazul stilourilor mai mici pentru femei sau 

destinate purtării în buzunarul vestei )

Cauciuc tare de culoare neagră, roşie sau împestriţată.                                                                      

Stilourile negre sunt în continuare gravate. 

Utilizarea timpurie a materialelor sintetice colorate (fără succes): 

cazeină, celuloid, bachelită…

Stilouri sigure (sisteme de umplere cu pipetă care nu se scurg „eyedropper”). 

Sisteme de umplere cu săculeţ/rezervor: buton, pârghie… 



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS    

1925-1945

1925-1945

Celuloidul (adesea sub formă de dungi colorate, inele, texturi de marmură 

şi forme geometrice) înlocuieşte cauciucul  dur, chiar şi în cazul                                

stilourilor negre şi al altor culori curate. 

O mai mare alegere a formelor şi mărimilor, decoraţiuni mult mai fanteziste  

(motive art deco frecvente). 

Diversificarea sortimentelor în sfera modelelor accesibile şi a preţurilor la                      

la principalii producători. 

În perioada de criză, mulţi producători mici îşi închid activitatea sau sunt                          

preluaţi de marii producători.  

Sisteme de umplere mult mai avansate (vacuum, piston) utilizate la 

modelele din clasele superioare.  Pentru stilourile utilizate zilnic, 

este folosit în mod standard sistemul de umplere cu piston sau buton. 

Dezvoltarea şi vânzările de stilouri se reduc în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial. 



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS

1945-1960

1945-1960

Concurenţa din partea pixurilor îi constrânge pe producătorii de stilouri

să micşoreze preţurile.

Celuloidul este treptat înlocuit cu materialele sintetice în culori pure. 

O mai mare automatizare a producţiei (mai puţină manufactură). 

Peniţele pierd aspectul tradiţional (Sheaffer Triumph ori Inlaid)                                                                                                

sau sunt în totalitate ascunse (Parker 51).                                                                                  

Mai multe peniţe din oţel şi la producătorii de mărci cunoscute. 

Apar mai multe grosimi pentru peniţe. 

Stil mai simplu şi mai modern, cu mai puţine decoraţiuni. 

Sisteme de umplere noi, mai avansate.

(Parker 51 Aero, Parker 61, Snorkel)



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS

1960-1985

1960-1985

Stilourile cu cartuş predomină (cu excepţia celui mai înalt segment

de preţuri); dispar majoritatea stilourilor de tipul „self-filler”. 

Tot mai multe stilouri sunt executate în totalitate din metal. 

Structura simplă şi modulară utilizează aceeaşi construcţie  

(chiar şi aceleaşi componente), care sunt utilizate la pixurile şi

creioanele din aceeaşi serie. 

Diversitate mare a grosimilor peniţelor la multe modele. 



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS

1985 până în prezent

1985 până în prezent

Se produc fuziuni şi schimbări ale proprietarilor la majoritatea 

marilor producători de stilouri şi pixuri. 

Reînvie interesul pentru stilourile clasice, ceea ce conduce la o serie 

de „re-ediţii" ale produselor celor mai importanţi producători 

(Parker Duofold, Pelikan 800, etc.) 

Preţurile la instrumentele din clasa superioară cresc şi mai mult. 

Peniţele devin mai rigide şi mai ornamentate. 

Se creează tot mai multe „ediţii limitate” de stilouri şi pixuri. 

Renaşte interesul pentru sistemele vechi de umplere.  

Introduse la multe stilouri de lux. 

Se folosesc tot mai multe materiale sintetice colorate şi utilizarea celuloidului,

precum şi ale altor materiale „din alte vremuri” . 



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS

Sistemul capilar

1884

L.E. Waterman a inlocuit canalul principal de alimentare cu 

cerneala cu canale mai mici pentru a permite o curgere

regulara si constanta si pentru a avea grija ca stiloul este

alimentat cu cerneala in timp ce aluneca pe hartie.     

In timpul scrisului, o presiune este aplicata asupra stiloului

si favorizeaza priza de aer in sistemul de alimentare cu 

cerneala.

Aerul impinge si permite cerneala sa curga.



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS

Pixul

În anul 1888 John J. Loud, originar din statul 

Massachusetts S.U.A., a brevetat primul pix, care a fost 

destinat scrierii pe suprafeţe aspre. 

În anul 1938 Laszlo Biro, redactor maghiar, împreună cu 

fratele său – chimist, au îmbunătăţit sistemul.

Utilizarea micii bile (din fier inoxidabil, iar mai apoi din 

wolfram carbid)  de la capătul pixului permite colectarea 

cernelii vâscoase, cu care se scrie pe hârtie. 

Marca BIC s-a născut în momentul introducerii primului 

pix de unică folosinţă de 50 cenţi în anul 1950.

Distribuţia pixurilor la o scară foarte mare are loc în 

1952. 

În şcolile franceze a fost permisă utilizarea acestora în 

anul 1965.



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS

Creionul mecanic

În 1915  a fost creat primul creion mecanic.

Acesta a fost brevetat în Marea Britanie în anul 1822 de 

Sampson Mordan şi Gabriel Riddle. 

În anii 1820 – 1873 au fost înregistrate peste 160 de 

brevete. Acestea se refereau la tot felul de îmbunătăţiri, 

care puteau fi realizate la creionul mecanic.  

Mina creionului se deplasează în tub şi este prinsă de un 

dispozitiv mecanic, care permite deplasarea minei când 

aceasta va fi epuizată. 

Mina de grosimea 0,9 mm a fost introdusă în 1938, iar 

după aceasta au apărut versiunile 0,7 mm, 0,5 mm şi 

0,3 mm. Există, de asemenea, şi versiunea 1,4 mm. 



MENU

SAGA INSTRUMENTELOR DE SCRIS

Roller

Descoperit la începutul anilor '80 ai sec. XX.

Utilizează o bilă în loc de rezerva dură, care în combinaţie 

cu cerneala lichidă permite scrierea fluentă.  

Este utilizată cerneala pe bază de apă şi gel, spre 

deosebire de cerneala pe bază de ulei, care este utilizată la 

pixuri.

Rollerul reprezintă îmbinarea tehnologiei pixului 

cu cea a stiloului.



Q
U

IZ
Z

1. Care este cel mai vechi instrument de scris cunoscut? 

Peniţa din bambus, utilizată în Egiptul antic.

2. Ce instrument de scris a fost folosit până la mijlocul sec. XIX? 

Condeiul introdus în călimară, care trebuia tăiat în aşa fel, ca picătura de cerneală 

să se scurgă la capătul condeiului permiţând scrierea. 

3. Care erau defectele acestor condeie?

Problema inconvenienţei: condei + călimară 

Problema rezistenţei:  uzarea condeiului  

Problema autonomiei: este necesară introducerea în cerneală

4. În ce an a fost descoperit primul condei cu peniţă de oţel şi care sunt principalele 

inconvenienţe în utilizarea acestuia?

Acest condei a fost descoperit în anul 1803 şi necesita utilizarea călimării. 

Principalele inconvenienţe: problema adăugării cernelii şi a introducerii regulate a peniţei în cerneală.

5. În ce an a fost creat primul stilou fiabil?

În anul 1884 şi a fost creat de Lewis Edson Waterman.

MENU



Q
U

IZ
Z

6. Pe ce sistem se baza primul stilou?

Pe sistemul capilar, pe care l-a descoperit E. Waterman în anul 1884.

7. Care este regula de baza a funcţionării sistemului capilar ? 

Câteva canale permit schimbul continuu şi reglează volumul de aer şi cerneală, 

în aşa fel încât să se evite scurgerea cernelii. Cerneala se scurge atunci când peniţa 

atinge suprafaţa pe care se scrie. 

8. Ce tehnologie a devenit o concurenţă directă pentru stilou?

Acesta este pixul, care a fost descoperit de către John J. Loud în anul 1888.

9. Rollerul a fost descoperit în anii 80 ai sec. XX. Care sunt cele două tehnologii 

care au fost combinate în acesta? 

Pixul, datorită vârfului, şi stiloul (cu rezervor), datorită cernelii şi rezervorului.

10. Cine a descoperit primul cartuş cu cerneală şi ce material a utilizat? 

Cartuşul din sticlă a fost descoperit de savantul PERRAUD, care efectua cercetări

pentru JIF-WATERMAN.

11. În ce an a fost introdus cartuşul de plastic? 

În anul 1954.

MENU



DESCOPERINDU-L PE  

WATERMAN
Lewis Edson WATERMAN

WATERMAN – cateva date

Cele mai importante personalitati

WATERMAN in cifre

Fabrica SAINT-HERBLAIN  

Quizz

SAGA DESCOPERINDU-L POZITIONAREA MAIESTRIA PRODUSE COMPETITIA



DESCOPERINDU-L PE WATERMAN 
Lewis Edson Waterman

(1837–1901)

S-a nascut in New York in 1837.

A  fost broker de asigurari.

Creatorul modernului stilou, ce se datoreaza unui

accident ce a avut loc in timpul semnarii unui

contract

Fondatorul inteprinderii WATERMAN in 1883.

MENU



1883
Inventarea stiloului : REGULAR.

De catre Lewis Edson Waterman.

1888
Crearea companiei « L.E WATERMAN ». Inainte

cunoscuta sub numele de « Ideal Pen »(“Stiloul ideal”).

1900  
medalia de aur pentru excelenta la expositia

internationala de la Paris.

1926

Crearea companiei JIF-WATERMAN.

1967  
Deschiderea fabricii Saint HERBLAIN in Nantes.

1983  
WATERMAN sarbatoreste 100 de ani.

2001   
WATERMAN a intrat in grupul NEWELL RUBBERMAID.

MENU

DESCOPERINDU-L PE WATERMAN 
Waterman – cateva date                                              

Istoria marcii



1883
Inventarea primului stilou : REGULAR.

1892-1899    
Inventarea the flaked cap, a capacului de insurubat si a 

suportului de birou. 

1899

Dezvoltarea sistemului de alimentare « Spoon Feed ».            
Pentru a  nu se revarsa cerneala.

1904 
Inventarea clipsului de stilou. 

Pentru a permite tinerea stiloului in buzunar.

1913
Sistem de alimentare prin parghie. 

Va fi punct de referinta pentru urmatorii 30 de ani. 

1927
Inventarea rezervelor de cerneala in sticla de catre

M.PERRAUD, cercetator pentru JIF-WATERMAN.

Compus dintr-un tub de sticla cu un capac de oprire. 

1953 
Inventarea rezervelor in plastic.

MENU

DESCOPERINDU-L PE WATERMAN 
Waterman – cateva date                                              

Inventii principale



1883     
REGULAR

1904    
Siguranta

Primul stilou retractabil complet

1929    
PATRICIAN                                                                                                           

Face referire la o rochie create in 1929 de catre o casa de moda haute 

couture, evidentand contributia firmei Waterman la curentul Art Nouveau.

1939   
STILOUL DE 100 ANI                                                                    

Cu unica sa garantie de 100 de ani. 

1953    
CF                                                                                                       

Inspirat din designul futuristic al unei rachete, este primul model, care 

foloseste actualul design al clipsului, pastrat pana in ziua de azi.

1983  
MAN 100                                                                                                       

La aniversarea a 100 de ani , Waterman a creat acest stilou, ce avea

sa devina un punct de referinta pentru instrumentele de scris de lux. 

1987
LADY ELSA sau LADY PATRICIA                                                             The 

Designul feminin care a patruns prin modele Lady Elsa sau Lady Patricia , 

dezvaluie stilul contemporan specific Waterman. (Primul stilou pentru femei

a aparut in anii 30’).

MENU

DESCOPERINDU-L PE WATERMAN 
Waterman –cateva date                                                  
Cele mai importante modele



1999 SERENITE

Un obiect al fascinantiei si dorintei, insipirat de modelul oriental. 

2000  
ICI & LA                                                                                                       

Un stilou elegant si practic pentru femei active si moderne. 

2003 
AUDACE

Aceasta colectie ne prezinta cinci designuri feminine incredibil de  senzuale si originale. 

2004    
EXCEPTION

Linia aceasta depaseste modele traditionale cu forma sa patrulatera si excelenta in 

fabricatie. 

2008   
PERSPECTIVE

Inspirat din tendintele arhitecturale, PERSPECTIVE ofera o viziune plina de 

expresivitate si eleganta asupra modernitatii. 

EDSON

Design futuristic cu o forma eliptica. 

1994 HÉMISPHÈRE

Combina tehnologia cu eleganta. 

1997 CARÈNE

Liniile sale pure si puternice evoca libertatea si universul yachturilor. 

1992

EXPERT

Un generos stilou business cu un design dinamic, adresandu-se mai mult barbatilor. 

MENU

DESCOPERINDU-L PE WATERMAN 
Waterman – cateva date                                                    
Cele mai importante modele



David LLOYD GEORGE

1919 Charles LINDBERGH

1927Amy JOHNSON

1930

Edouard VIII

1936

MENU

DESCOPERINDU-L PE WATERMAN 
Cele mai importante personalităţi 



1930

Amy JOHNSON

Amy Johnson  a zburat singura din Croydon in Australia 

purtand un Waterman, facut cadou de tatal ei in 1915.

La intoarcere i-a fost oferit de catre Lordul primar al 

Corpului un Waterman insciptionat cu aur. 

MENU

DESCOPERINDU-L PE WATERMAN 
Cele mai importante personalităţi 



1919                                                             

David LLOYD GEORGE

In timpul Primului Razboi Mondial, multi soldati au folosit

stilouri Waterman, inclusiv “trench pens”, pentru a trimite

scrisori celor dragi. 

La sfarsitul razboiului, pe 28 iunie 1919, prim-ministrul

britanica , David Lloyd George a semnat Tratatul de Pace 

de la Versailles folosind un stilou Ideal Waterman.

MENU

DESCOPERINDU-L PE WATERMAN            
Cele mai importante personalităţi 



1927                                                          

Charles LINDBERGH

Charles Lindbergh a folosit un stilou Waterman pentru a 

isi tine jurnalul de bord, in timpul zborului sau istoric din  

Long Island, New York la Paris.   

Charles Lindbergh a recunoscut importanta stiloului sau

favorit Waterman.

MENU

DESCOPERINDU-L PE WATERMAN                    
Cele mai importante personalităţi 



1936

Edouard VIII

Pe 10 decembrie 1936, Regele Edward VIII a semnat

Instrumentul de abdicare de la tronul britanic. 

A fost un eveniment istoric, pentru care regele, un om

pedant si elegant a folosit un stilou Waterman.

La inceputul lui 1999, acest stilou a fost licitat la suma de  

7000 de lire sterline la o licitatie efectuata de catre

Sothebys.

MENU

DESCOPERINDU-L PE WATERMAN                                         
Cele mai importante personalităţi 



Exista din 1883 de 125 de ani.

WATERMAN este prezent in 121 de tari

Cu o cifra de afaceri de 80 milioane de dolari in 2007.

Are 6 linii principale . 

Aproximativ 3,5 millioane de bucati sunt facute

anual. 

MENU



MENU

DESCOPERINDU-L PE WATERMAN                    
Fabrica St. Herblain

Fabrica este localizata in Nantes. 

Aceasta imbina toti pasii de la concepere pana la 

distributie . 

Are mai mult de 500 de angajati. 

Produce in jur de 5 milioane de stilouri pe an.

60 de milioane de rezerve.

Mai mult de 10 000 referinte pentru ansamblate.

Stilouri de la 20€ pana la 10 000€.

O linie noua este creata in fiecare an. 

20 de noi finisari anual.  

(pentru a se adapta modei si culturii) 

Exporta 70% din productia sa in 110 tari. 

Este destinata expertilor si comerciantilor. 



Q
U

IZ
Z

1. In ce an s-a nascut Lewis E. Waterman?

In 1837.

2. Ce eveniment i-a permis lui Lewis E. Waterman sa inventeze un stilou sigur?

Un accident a avut loc in timpul semnarii unui contract cu un client important.                                                               

In timpul semnarii, stiloul folosit de catre client a inceput sa curga. Pan cand domnul Waterman s-a dus

dupa alt contract, clientul a plecat si contractul a fost pierdut. 

3. In ce an a fost fondata compania Waterman?

In 1883.

4. Cateva nume importante care au contribuit la isotira brand-ului?

Charles Lindbergh, King Edward, David Lloyd George, Amy Johnson…

5. In ce an a fost creata compania JIF Waterman Company si care a fost rolul ei ?

In 1926 . Dupa 12 ani, in care brand-ul a fost reprezentat in Franta, Jules I.FAGARD si-a creat propria

societate WATERMAN in Franta: JIF-WATERMAN va asigura productia de stilouri.                                                       

Este singurul in lume, care produce  stilouri WATERMAN din 1954. 

6. Unde este localizata fabrica brand-ului Waterman? 

At Saint-Herblain, near Nantes (France).

7. In ce an a intrat Waterman in grupul Newell Rubbermaid?

In 2001.



STRATEGIA                              

SI POZITIONAREA

Pozitionare - Waterman

Valorile brand-ului

Segmentele de piata

SAGA DIESCOPERINDU-L POZITIONARE MAIESTRIA PRODUSE COMPETITIA



STRATEGIA SI POZITIONAREA     
Pozitionarea marcii

MENU

PUNCTE TARI CARE CONFIRMĂ BENEFICIILE 
Design-uri noi si inovante, cu decoruri sofisticate si pline de viata. 

Atentie la detalii, utilizarea materialelor de inalta calitate. 

Fabricate in Franta,cu o maiestrie autentica,  marcate de o istorie lunga din 1883.

PRINCIPALUL GRUP ŢINTĂ
Persoane care aspira la succes, din clasa de mijloc-superioara, indrazneti

si extrovertiti. Varsta 25-40. Barbati si femei.

Aspectul este important pentru ei.                                  

Sunt in cautare de accesorii, care sa reflecte personalitatea si stilul lor.  

Principalele lor valori sunt: succesul si placerea.  

PERSONALITATEA MĂRCII: 
Elegant / Creativa / Extrovertita / Seducatoare / Optimista

BENEFICIILE, PE CARE LE OFERĂ MARCA (RAŢIONALE ŞI 

EMOŢIONALE)
Iti exprimi liber propria personalitate,  stabilirea unei viziuni de stil, 

pe care altii o vor urma.  

O experienta frumoasa care aduce senzualitate, rafinament si optimism vietii.                                                                   

Calitate inalta. 

CONCEPTIE UNITARA
Accesorii de lux, care iti permit sa-ti creezi propria imagine intr-un mod sofisticat si plin de imaginatie. 

CATEGORIA / BAZA DE REFERINŢĂ
Accesorii şi instrumente de scris de calitate superioară.

.



MENU

STILUL ELEGANT FRANCEZ 
WATERMAN indrazneste, cu gust, rafinament si delicatete. 

Un produs WATERMAN isi pune in evidenta eleganta prin atentie acordata detaliilor si puternicului simt al echilibrului si

armoniei. 

IMAGINATIA
WATERMAN anticipează, surprinde tendinţele le exprimă cu eleganta. 

WATERMAN imaginează modele noi şi inovatoare, deschizand noi cai si depaseste tiparele. 

WATERMAN imaginează noi modele si decoruri folosind o gama larga de culori si materiale. 

WATERMAN nu urmeaza tendintele – WATERMAN seteaza tendintele.

SEDUCTIA
Universul WATERMAN  este plin de emotii si dorinte, charisma si nu in ultimul rand de atractie si senzualitate .                                   

Nu este rece si distant. 

EXTROVERTIREA
WATERMAN imi permite sa imi exprim liber personalitatea mea puternica si stilul, cu mult peste aparente.

WATERMAN nu spune simplu ca  „eu apartin‟,  ci ma defineste pe mine ca individ.  

MAIESTRIA AUTENTICA
Din  1883, WATERMAN isi foloseste talentul pentru a crea produse noi , hotarate si seducatoare, impregnate cu stilul elegant 

frantuzesc. 

OPTIMISMUL

STRATEGIA SI POZITIONAREA 

Valorile brand-ului



STRATEGIA ŞI POZIŢIONAREA
Segmentele de piaţă 2005/2006 

U&A GFK
Stiloul (pixul) este accesoriul, 

care corespunde imaginii şi stilului meu

Implicare -

SEGMENTELE STRATEGICE

Stilourile (pixurile) sunt practice

Persoane neimplicate, în 

căutarea propriului statut                                          

7%

Persoanele în căutarea 

bunei imagini

15%

Persoanele echipate de 

bază

6%

Persoana care respinge 

principiile                         

48%

Persoanele creative care scriu din 

plăcere

8%

Modernitate / inovaţie

16%

Implicare +



MĂIESTRIA
Anatomia generală a stiloului

Peniţa 

Anatomia peniţei

Cum sunt fabricate stilourile?

Materialele utilizate în producţie

Mai multe despre cerneală

Quiz

SAGA DIESCOPERINDU-L POZITIONARE MAIESTRIA PRODUSE COMPETITIA
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MĂIESTRIA
Anatomia generală a stiloului

Varful

capacului

Capac

Clips

Rezervor

Sectiunea

Penita

Varful penitei

Sistemul de umplere

MENU

Clipsul

Indică locul în care se află stiloul de ex. în buzunar. 

Element de marketing al mărcii.  

Ajută la prinderea stiloului de buzunar.

Secţiunea de ţinere în mână în timpul scrisului

Aici se află următoarele elemente: peniţa, sistemul de umplere, rezervorul

Peniţa 

Facilitează scrisul cu vârful.

Vârful peniţei

Partea care este în contact direct cu hârtia.

Sistemul de umplere 

Încorporat în secţiune. 

Este una dintre principalele părţi ale stiloului. Rolul acestuia constă în 

echilibrarea acţiunii presiunii atmosferice şi forţei capilare precum şi 

facilitarea fluxului de aer în rezervor.                                                                                     

Transportă cerneala către peniţă. 

Stopează cantitatea prea mare de cerneală şi cerneala neutilizată.

Rezervorul

Se află în corpul stiloului şi conţine cerneală utilizată pentru scriere.

Capacul

Limitează evaporarea şi permite scrierea imediată cu stiloul. 

Preîntâmpină scurgerea cernelii (datorită faptului că peniţa este adesea 

supusă presiunii în timpul contactului cu hârtia)

Protejează peniţa de lovituri.  

Este compus din două părţi: 

Capacul exterior, care poate fi înfiletat sau fixat de corpul stiloului 

– partea vizibilă. 

Capacul interior al cărui formă permite introducerea peniţei. 

Vârful capacului

Situat în partea superioară a capacului. 

Utilizat ca element de fixare a clipsului sau decorativ. 



MĂIESTRIA
Peniţa

MENU

A fost descoperită de Friedrich Soennecken.

Peniţa este o bucată de metal sau de alt material tăiată în 

formă de cioc.

Forma de cioc a peniţei permite reţinerea unei 

cantităţi nu prea mare de cerneală datorită acţiunii forţei 

capilare. Utilizarea acesteia în stilou permite scrierea şi 

desenarea.  

La scară industrială aceasta a fost produsă în anii 

1825 - 1960.

Există peniţe din metal, aur şi sticlă.

În prezent materialul preferat este aurul.                                



MENU

MĂIESTRIA 
Anatomia peniţei

VÂRFUL

Vârful este executat din aliajul mai multor metale.

(ruteniu, cupru, argint, aur, osmiu, wolfram, oţel, rhodiu, 

tantal, cobalt), cu toate că este denumit „iridiu”. 

Iridiul este cunoscut datorită rigidităţii sale neobişnuite şi a 

rezistenţei la frecare.                                                                                           

Astăzi este greu de descoperit un vârf care este executat 

exclusiv din iridiu. 

Vârful atinge nemijlocit suprafaţa pe care se scrie (hârtia).                                                                

Modul în care acesta este executat, polizat şi ajustat 

influenţează modul în care stiloul va scrie.   

Există multe tipuri de vârfuri de peniţă, în funcţie de mărime 

(subţiri, medii, groase) şi formă (drepte, curbate, pentru 

scrisul italic).                                                                                                      



MENU

MĂIESTRIA 
Anatomia peniţei

“ARIPILE” PENIŢEI 

Peniţa se împarte în două părţi, care au formă de aripi.

Acestea pot fi mai mult sau mai puţin rigide, în funcţie de 

grosime şi lăţime.

Există peniţe care au trei “aripi”; acestea sunt destinate scrierii 

notelor muzicale şi scrisului caligrafic .



MENU

MĂIESTRIA 
Anatomia peniţei

DESPICĂTURA

Spaţiul dintre “aripile” peniţei.

Datorită acestui spaţiu, cerneala se scurge spre vârful peniţei. 



MĂIESTRIA 
Anatomia peniţei

MENU

ORIFICIUL DE AERISIRE

Orificiul de aerisire este foarte mic şi se află la mijlocul peniţei.                                                        

Rolul acestuia este de optimizare a fluxului de aer şi cerneală în 

rezervor.                                

Aerul substituie cerneala utilizată. 

Orificiul conferă aripilor peniţei elasticitate şi le protejează de 

rupere în urma presiunii.                                                                                         

Orificiul poate avea diverse forme (inimioară, oval, rotund).



MĂIESTRIA 
Anatomia peniţei

MENU

CORPUL PENIŢEI

De corpul peniţei depinde forma şi rigiditatea acesteia.                                                              

Corpul are o construcţie care facilitează scurgerea cernelii şi 

îmbunătăţeşte captarea aerului către sistemul de alimentare datorită 

acţiunii forţelor capilare. 

Materialul preferat este aurul, datorită:

- elasticităţii

- rezistenţei la coroziune                                                                          

- rezistenţei la acţiunile chimice dăunătoare                                                           

(exercitate de cerneală – pH-ul cernelii poate fi foarte acid sau 

foarte alcalin). 

Peniţele din aur permit utilizarea unei game variate de cerneluri, 

spre deosebire de peniţele din oţel, ale căror rezistenţă la cerneala 

acidă este mai mică.

Pe corp poate fi amplasată emblema producătorului. 



PRESAREA

POLIZAREA

DALTUIREA

POLEIREA

LACUIREA

FINISAREA

DECUPAREA                        
PENITEI

ASAMBLAREA

CONCEPTIA

CONTROLUL

MENU

MĂIESTRIA
Cum sunt produse stilourile?



MENU

MĂIESTRIA 
Cum sunt produse stilourile?

Conceptie

Ideea creatoare.

Proiectul este elaborat pe hârtie, iar după aceea este executat modelul 

tridimensional. 

Când concepţia vizuală este aprobată, poate începe schiţarea  

detaliilor tehnice şi a caracteristicilor fiecărui element al stiloului.   

Este construit primul prototip.

După aprobarea prototipului, începe producţia; primul pas constă în 

ajustarea echipamentelor industriale.



MENU

MĂIESTRIA

Cum sunt produse stilourile? 

Presarea

Materiile prime utilizate:                                                                

Bronzul sub formă de cercuri mari.

Cercurile sunt tăiate în cerculeţe mici.

Cerculeţele sunt presate în diverse forme cu scopul de a obţine anumite 

părţi ale stiloului. 

Presarea bronzului conferă metalului rezistenţă.

Părţile/componentele sunt curăţate pentru a 

îndepărta uleiurile utilizate în cadrul procesului.  

Anumite părţi sunt tăiate. 

În acest mod se obţin corpul/cilindrul şi capacul.

Calitatea elementelor executate în această etapă

este crucială pentru paşii următori.                            



MENU

MĂIESTRIA

Cum sunt produse stilourile? 

Polizarea

Corpul şi capacul sunt polizate.

Prima polizare adâncă, este executată mecanic, cu ajutorul unei maşini cu 

vibraţii, care este aprovizionată cu nisip. Cu ajutorul acesteia sunt îndepărtate 

protuberanţele elementelor. 

A doua polizare, cu o forţă mai mică, este executată manual.

Apoi este executată curăţarea, care are scopul de eliminare a uleiurilor 

utilizate în cadrul procesului, înainte de trecerea la etapa următoare. 

Polizarea este de o importanţă fundamentală 

în procesul de lăcuire, care reprezintă etapa următoare.



MENU

MĂIESTRIA
Cum sunt produse stilourile? 

Dăltuirea

Dăltuirea este un proces care constă în:

- Îndepărtarea materialului.

- Crearea canelurilor.

- Crearea ornamentelor.

- Dăltuirea elementului.

Elementele dăltuite sunt spălate cu presiune mare, 

pentru a garanta o suprafaţă de înaltă calitate.



MENU

MĂIESTRIA
Cum sunt produse stilourile? 

Poleirea

Metalul este supus poleirii.                                                              

Acesta este un proces electrochimic şi este numit electroliză.

Principiul constă în permiterea trecerii moleculelor unui metal către celălalt.

La poleire sunt utilizate următoarele metale: 

aurul, argintul, nichelul, platina, paladiul.

Înainte de poleire, fiecare element este spălat pentru 

îndepărtarea tuturor uleiurilor.

După aceea, elementele sunt impregnate în rezervoare galvanice.  

După finisarea procesului, poleirea este ireversibilă şi permanentă. 

Are loc, de asemenea, şi prelucrarea suprafeţei pentru a garanta luciul şi 

rezistenţa corpului stiloului.  



MENU

MĂIESTRIA

Cum sunt produse stilourile?                     
Lacuirea

Lăcuirea este efectuată în încăperi sterile, 

pentru a garanta eliminarea prafului.                                                    .

Procesul este unul fin. 

Corpul şi capacul sunt satinate.

Lacul este aplicat cu pistolete automate.

Sunt necesare mai multe straturi, pentru a obţine o satinare mai mult sau mai puţin evidenţiată. 

De numărul de straturi aplicate depinde valoarea stiloului şi caracterul acestuia.

Straturile sunt, de asemenea, importante dacă este vorba de protejarea faţă de zgârieturi, deoarece 

acestea oferă stiloului o rezistenţă mai mare.

Ulterior, toate corpurile şi capacele sunt verificate manual. 



MENU MĂIESTRIA

Cum sunt produse stilourile? 

Decuparea peniţei

Peniţele sunt executate dintr-o singură foiţă de aur.

Foiţa este supusă: 

- Presării (unei decupări mai puţin exacte)

- Comprimării (pentru a-i asigura rezistenţă) 

- Decupării (tăiere exactă)

Decoraţia exterioară a peniţei (denumirea mărcii sau a producătorului)

Este executată de o maşină de mare precizie.

Peniţa este curbată pentru a obţine forma finală.

Atunci are loc verificarea acesteia.

Este aplicată bila de iridiu.

Este executată despicătura cu ajutorul unui diamant,

care nu depăşeşte grosimea unui fir de păr; 

scopul acestei fante este de a diviza peniţa în două “aripi”. 



MENU

MĂIESTRIA

Cum sunt produse stilourile? 

Finisaje

Dacă peniţa este executată din oţel inoxidabil,

aceasta poate fi acoperită cu aur pentru a obţine contrastul coloristic. 

Moliciunea peniţei este verificată pe coli de hârtie.

Dacă testul a fost pozitiv, peniţa este supusă polizării manuale.



MENU

MĂIESTRIA   
Cum sunt produse stilourile?                   

Asamblarea

După producerea corpului, capacului şi a peniţei, are loc asamblarea elementelor stiloului.

Majoritatea acţiunilor (îndeosebi la modelele din clasa medie şi de lux) 

sunt executate manual.

În cazul modelelor mai ieftine, montajul este automatizat. 

Unele modele sunt compuse din 30 de elemente. 

O largă paletă de teste garantează calitatea producţiei. 



MENU

MĂIESTRIA
Cum sunt produse stilourile?                   

Controlul

Un număr mare de specialişti efectuează controlul calităţii 

la fiecare etapă de producţie.

Pe parcursul anilor, procesul a evoluat constant, pentru a 

continua să fie eficient.

Maşina verifică diverse stilouri (stilouri, „bold”, roller), 

scriind cu acestea timp îndelungat, fără pauze. 

Teste riguroase sunt efectuate pe tot parcursul etapei de 

concepţie (fiecare prototip este verificat de 200 000 ori) 

până la epuizare.



MENU
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MĂIESTRIA 
Materialele utilizate în cadrul producţiei



MENU

MĂIESTRIA
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Rodiu

Rodiul este un metal alb, la fel ca şi argintul;

este dur, elastic, maleabil, lucios şi stabil la temperaturi înalte.

Este rezistent la acizi şi se oxidează greu în contact cu aerul. 

Rodiul este utilizat în aliaj cu platina, paladiul şi iridiul.                                                                                             

Asigură o rigiditate mai mare şi rezistenţă la temperaturile înalte şi 

oxidare. 

Waterman utilizează rodiul pentru poleirea unor stilouri.



MENU

MĂIESTRIA
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Platina

Platina este cel mai preţios metal datorită rarităţii sale şi a durităţii.

Totuşi este dificilă în prelucrare.

Acest metal preţios este de culoare alb-argintie şi nu-şi pierde luciul.

Platina este unul dintre metalele cele mai grele şi mai dense.  

Este nespus de rezistentă la oxidare şi la coroziune la 

temperaturi înalte.

Platina este foarte scumpă datorită:                                                                                         

rarităţii sale                                                                                                               

proprietăţilor tehnice                                                                                                    

frumuseţii acestui metal                                                                                                     

(conferă produselor o mare valoare emoţională).

Calitatea platinei pure corespunde în proba metalelor preţioase cu 950/1000.

Waterman utilizează platina pentru poleirea unor stilouri preţioase 

de cea mai înaltă clasă (ex. EXCEPTION)



MENU

MĂIESTRIA
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Aurul

Aurul este un metal preţios de culoare galbenă, lucioasă,

este flexibil, maleabil şi nu se modifică sub acţiunea aerului şi a acizilor.

Îşi păstrează culoarea, posedă un luciu neschimbat şi nu se înnegreşte. 

Aurul este un metal moale şi de aceea este utilizat în aliaj.

Marca/ puritatea aurului este exprimată în carate:

Aurul pur de 24-carate este aurul cu proba 999 (999/1000 g)

Aurul de 18-carate este aurul cu proba 750.

Aurul de 14-carate este aurul cu proba 585.

Aurul de 12-carate este aliajul care conţine 50% aur 

şi 50% alte metale.                             

Aurul de 8-carate este aurul cu proba 333.

Obiectele executate din aur conţin următoarea marcă:

- marca de stat: capul de vultur

- marca producătorului în formă de romb

Waterman utilizează aurul de 18-carate pentru fabricarea peniţelor 

de cea mai înaltă calitate, iar pentru poleire aurul de 23,3- carate.



MENU

MĂIESTRIA
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Paladiul

Paladiul a fost descoperit în anul 1803 în platina naturală de către William Hyde Wollaston.

Paladiul face parte din familia platinei

(ruteniu, rodiu, osmiu, iridiu). 

Este cel mai dens metal dintre cele enumerate mai sus.  

Denumirea sa provine de la asteroidul Pallas descoperit cu un an înainte. 

Se referă la zeiţa greacă a înţelepciunii, Pallas Atena. 

Paladiul este utilizat în aliaj cu aurul şi nichelul, pentru a obţine aurul alb.

Producţia la scară mondială poate atinge până la 200 tone anual.

70% din paladiu provine din întreprinderile ruseşti de producţie a nichelului din  Norilsk. 

Preţul paladiului este instabil.

5% din producţia mondială este destinată industriei de bijuterii.



MENU

MĂIESTRIA 
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Titan

Este un metal foarte uşor  cu o densitate de 4,5 g/cm3. 

Unul dintre cele mai uşoare metale. 

Constant la schimbări,cu o rezistenţă mare:

- la coroziune

- la acţiunea dăunătoare a factorilor externi (apa de mare, atmosfera 

acidă, umiditate...)

- la acţiunea dăunătoare a factorilor organici (transpiraţie, cosmetice…)

Foarte rezistent.

Destinat combinaţiei cu aurul.



MENU

MĂIESTRIA  
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Argintul aurit

Vermeilul, nu este un aliaj, este pur şi simplu argint acoperit cu un strat de 

aur (de 14-, 18- sau 22-carate) prin poleire. 

Este considerat un metal preţios.

Ca şi aurul, nu provoacă reacţii alergice.

Primele obiecte din argint aurit au fost executate de incaşi, iar procesul 

producerii era foarte complex.  

Tehnologia s-a dezvoltat în Franţa la începutul secolului XVIII.

Producţia a fost stopată datorită toxicităţii mercurului utilizat în cadrul 

procesului.  

În prezent poleirea este efectuată prin electroliză. 

În Franţa                                                                                                        

este cerut stratul de aur de 18-carate de grosimea 5 micrometri pe argintul de 

proba 950 sau 800. 

În procesul de producţie al argintului aurit este marcat argintul şi nu aurul; 

această caracteristică serveşte identificării materialului. 



MENU

MĂIESTRIA
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Argintul

Argintul este un material flexibil şi maleabil, puţin mai dur decât aurul. 

Are luciu şi posedă o culoare albă, metalică, care accentuează luciul 

acestuia.

Acest metal are tendinţe de înnegrire. 

Argintul este un metal moale, de aceea este utilizat în aliaj cu alte 

metale.

Cel mai preţios argint este compus în proporţie de 92,5% din metal pur 

şi 7,5% din cupru.                                                                                                       

Acest tip de aliaj este numit argint standard sau argint de proba 925.

Obiectele executate din acest argint sunt marcate cu următoarele 

simboluri:

- marca de stat: capul Minervei 

- marca producătorului în formă de romb

Waterman utilizează argintul standard pentru producerea corpului 

şi a capacului anumitor stilouri de valoare, precum şi pentru 

poleire.



MENU

MĂIESTRIA  
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Oţelul

Oţelul este un aliaj de cărbune şi fier.

Este inoxidabil, nu se supune schimbărilor şi este foarte dur. 

Poate fi combinat cu aurul.

Waterman îl utilizează ca alternativă pentru aur,                                                                                     

la producţia peniţelor destinate stilourilor din clasa medie

şi ale altor elemente, precum capacele. 



MENU

MĂIESTRIA
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Alama

Alama este un aliaj compus din fier şi cupru. 

Uşor de prelucrat.



MENU

MĂIESTRIA 
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Celuloidul

Celuloidul este denumirea materialului compus în principal din  azotat, 

celuloză şi camfor.

Materialului i se adaugă pigment natural care îi conferă culoare. 

Celuloidul este considerat a fi primul material sintetic. 

Celuloidul este rezistent şi uşor de colorat. 

Materialul trebuie să se usuce timp de 18 luni,                                                                              

pentru a putea fi supus prelucrării.

Celuloidul este uşor inflamabil. 

Apariţia celuloidului a permis producţia stilourilor colorate. 



MENU

MĂIESTRIA    
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Răşina acrilică

Acrilul este un material sintetic de înaltă calitate şi preţ.

Poate fi transformat în masă, netezit şi polizat executând câteva operaţii. 

Materialul păstrează un luciu durabil. 

Exemplu: Waterman Rhapsody



MENU

MĂIESTRIA                                                  
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Lacul

Începuturile utilizării lacului trebuie căutate în China, cu peste 3000 de ani în 

urmă. 

Acesta este un material „viu”, greu de prelucrat. După uscare formează

un înveliş dur, rezistent la acţiunea factorilor atmosferici dăunători. 

Lacul este obţinut din sucurile arborilor care cresc în sudul Asiei.

(Rhus Vernicifera, Rhus Succedana, Melanorrhea Laccifera…)

Răşina este colectată prin intermediul unei crăpături în copac, conform 

diverselor tradiţii.

Calitatea răşinilor este diversă, aceasta depinde de compoziţie şi de conţinutul 

de urushiol, adică de componentul principal.

Pentru a obţine culoarea corespunzătoare, este adăugat un pigment mineral.                                                   

Amestecul este amestecat până la obţinerea unei paste transparente.

După filtrarea printr-o pânză fină, lacul este supus prelucrării de către maistru.

Lacul este aplicat în straturi subţiri. 

Obiectele acoperite cu lac sunt rezistente la apă şi la insecte. 

Principala inconvenienţă: reparaţie dificilă în cazul crăpării. 



MENU

MĂIESTRIA
Materiale utilizate în cadrul producţiei 

Istoria cernelii

Cerneala lichidă a apărut 

în Egipt şi în China. 

Aceasta era compusă dintr-un 

amestec de cărbune, ulei vegetal şi grăsimi animale. 

1700 ani în urmă                                                                                                             

Chinezii au descoperit cerneala solidă: era produsă din crengi şi pietre strivite 

amestecate cu apa. 

Sec. IX e.n., 

Scribii Europeni utilizau cerneala pe bază de fier din cauza aderenţei slabe a cernelii pe 

bază de cărbune pe pergamentele utilizate de aceştia.  

În Europa au fost utilizate în mod obişnuit peniţele şi cerneala pe bază de fier,

în special pentru scrierea documentelor importante, cum ar fi Constituţia SUA.

Mijlocul sec. XIX                                                                                                            

A apărut un nou tip de cerneală pe bază de anilină,

care a permis obţinerea unei game coloristice mai variate. 

Această cerneală avea o acţiune corozivă mai slabă 

şi o acţiune acidă mai mică asupra instrumentelor de scris şi a hârtiei. 

Sec.  XX                                                                                                           

Producătorii de cerneală creează noi culori şi testează noi reţete, pentru a îmbunătăţi 

calitatea cernelii şi rezistenţa acesteia la exploatare. 

Din punct de vedere chimic, cerneala din zilele noastre este identică cu cea vândută cu 

75 de ani în urmă şi chiar mai înainte. 

Stilourile au fost alimentate din sticluţele cu cerneală până în momentul în care au fost 

descoperite cartuşele din plastic, de către JIF WATERMAN în anul 1930.



Adaos de parfum                                                                                              

Conferă cernelii miros, utilizat doar în anumite cazuri

Coloranţi sau pigmenţi                                                                                                       

conferă culoare

Etilen glicol, glicerină sau alte substanţe chimice neutre care 

servesc pentru controlul vâscozităţii (lichidităţii) cernelii

Detergenţi sau agenţi activi de suprafaţă Fenol sau 

alţi fungicizi care previn înmulţirea bacteriilor.             

Diverşi aditivi                                                                                        

care servesc la controlul acidităţii cernelii

REŢETELE CHIMICE SUNT PĂSTRATE ÎN SECRET.

MENU

MĂIESTRIA
Mai multe despre cerneală

Compoziţie
Cerneala este compusă din apă, la care se adaugă diverse substanţe, care 

îi conferă culoare, lichiditate şi alte proprietăţi:



Q
U

IZ
Z

1. Cum se numesc diversele elemente din care este compus stiloul?

Peniţa, rezervorul, sistemul de umplere, secţiunea, corpul, capacul, accesoriile.

2. În ce formă este tăiată peniţa? 

Peniţa este în formă de cioc.

3. Din ce metale este executată cel mai frecvent peniţa?

Aur şi oţel inoxidabil.

4. Cum se numesc părţile componente ale peniţei? 

Vârful peniţei, corpul, orificiul de aerisire, aripile şi despicătura.  

5. Este corectă afirmaţia că vârful peniţei este executat din iridiu?

Nu. Se spune că vârful peniţei este din „iridiu”, însă acesta este format de fapt din aliajul mai 

multor metale (ruteniu, cupru, argint, aur, osmiu, wolfram, rodiu, oţel, tantal, cobalt), foarte 

rar însă din iridiu.

6. Ce tehnologie permite formarea diverselor părţi componente ale stiloului?

Matriţarea.

7. Ce materie primă este utilizată cel mai frecvent pentru executarea majorităţii corpurilor şi 

capacelor de stilouri?

Alama.



Q
U

IZ
Z

8. Numeşte două metode de finisare:

Polizarea, dăltuirea, acoperirea cu un strat de metan, aplicarea lacului.

9. În ce constă dăltuirea?

Dăltuirea este o procedură mecanică care permite:

- îndepărtarea resturilor de material

- crearea crestăturilor

- gravarea ornamentelor

- dăltuirea elementelor

10. În ce constă poleirea metalelor?

Este vorba în principal despre transferul moleculor de pe un metal pe altul.

11. Ce proces permite poleirea metalelor?

Electroliza, adică procesul electrochimic care are loc în băile galvanice.

12. Ce proces permite obţinerea efectului de luciu?

Lăcuirea.

13. Numiţi 5 materiale întrebuinţate la producerea stilourilor.

Aurul, argintul, platina, rodiul, iridiul, oţelul, alama, ebonitul, celuloidul, acrilul, argintul aurit, lacul, 

paladiul.

14. Care este simbolul/marca care face posibilă identificarea aurului?

Capul de vultur.

15. Care este simbolul/marca care face posibilă identificarea argintului? 

Capul Minervei.



Q
U

IZ
Z

16. Vermeil este un aliaj din mai multe metale?

Nu. Acest material nu este un aliaj, este argint acoperit cu aur de 14-, 18- sau 22-carate prin poleire. 

17. Din ce este compusă cerneala?

Apă

Colorant şi (sau) pigmenţi                                                                                                   

pentru conferirea culorii

Etilen glicol, glicerină sau alte substanţe chimice neutre 

servesc pentru controlul vâscozităţii (lichidităţii) cernelii.

Detergenţi

Fenol şi alţi fungicizi

previn înmulţirea bacteriilor

Diverşi aditivi

servesc la controlul acidităţii cernelii

Adaos de parfum                                                                                              

În unele cazuri sunt produse cerneluri parfumate

18. Ce parte a stiloului este în contact nemijlocit cu hârtia?

Vârful peniţei este cunoscut, de asemenea, sub denumirea de „iridiu”.



PRODUSELE NOASTRE
Tipurile de instrumente de scris

Liniile principale de produse

Garanţia

Service-ul post-vânzare

Quiz



STILOU PIXROLLER CREION 

MECANIC

MENU

PRODUSELE NOASTRE                                                  
Tipurile instrumentelor de scris



MENU

PRODUSELE NOASTRE                                                  
Tipurile instrumentelor de scris

Stilou

GRUPUL ŢINTĂ

Iubitorii scrisului frumos.

Oamenii sensibili la plăcerea pe care o oferă scrisul.

Cei care caută rafinamentul şi distincţia.

Iubitorii caligrafiei.

AVANTAJELE 

Elastice şi comode.

Peniţele sunt accesibile în diverse segmente, în 

funcţie de mărime.

Obiect cu caracter rafinat şi personal.

INCONVENIENŢE

Necesită puţină experienţă.

Solicită comportament atent. 

DOMENII DE UTILIZARE

Orice tip de texte, scrisori, rapoarte.

Ideal în calitate de cadou (rafinat şi distinct).



SUPER SUBTIRE
Penite speciale.

Pentru persoanele, care nu pun presiune pe stilou

si doresc un scris precis. 

SUBTIRE  si MEDIU
Penite standard , reprezentand 80% din vanzari. 

Marimea medie este mult mai comfortabila.

Recomandate pentru cadou.

MARE
Foarte comfortabil la scris.

Ideal pentru semnaturi.

FOARTE LATA
Ideala pentru caligrafie.

Recomandata pentru cumpararea

personala.

OBLIC
Pentru persoanele care au un scris inclinat. 

Varful sta in contact permanent  cu hartia. 

PRODUSELE NOASTRE                                                  
Tipurile instrumentelor de scris    

Tipuri de peniţe

MENU



PRODUSELE NOASTRE                                                  
Tipurile instrumentelor de scris                  

Sfaturi utile

Nu întreprindeţi acţiuni de eliminare sau modificare a peniţei sau a sistemului de alimentare,

deoarece ajustarea acestora a fost efectuată de către un maistru calificat. 

Dacă fluxul de cerneală nu este exact aşa cum se doreşte,

stiloul trebuie trimis la cel mai apropiat punct de service PARKER, pentru a fi reparată sau înlocuită peniţa.

Pentru alimentarea stiloului utilizaţi cerneala sau patroanele firmei PARKER.

Păstraţi stiloul în poziţie verticală,                                                                                       

cu peniţa orientată în sus, în buzunar, geantă sau etui. Acest lucru va face posibil refluxul cernelii şi va 

preîntâmpina uscarea sau ancrasarea peniţei. 

Dacă stiloul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată,

îndepărtează patronul (sau rezervorul) precum şi secţiunea peniţei, pentru a preveni ancrasarea sau evaporarea 

cernelii. 

Stiloul nu trebuie utilizat de către o altă persoană decât proprietarul acestuia.

Peniţa se modelează şi se ajustează stilului de lucru individual. 

Stiloul trebuie spălat cu apă rece înainte de schimbarea culorii cernelii.

Acest lucru va preveni amestecul culorilor. 

Dacă stiloul se va ancrasa peniţa trebuie introdusă în apă rece timp de 24 de ore.                                                                      

Dacă acest lucru nu va rezolva problema, trebuie urmată procedura corectă de curăţare. 

MENU



PRODUSELE NOASTRE                                                  
Tipurile instrumentelor de scris                  

Curăţarea

Stiloul trebuie curăţat de două ori pe an.                                                                

PENTRU A EFECTUA CURĂŢAREA                                                                                                   

Îndepărtaţi patronul sau rezervorul de cerneală.                                                                                 

Spălaţi peniţa şi secţiunea cu apă rece.  

Uscaţi peniţa şi secţiunea cu o bucată de stofă pentru curăţare din set.                                              

Nu folosiţi apa fierbinte şi dizolvanţi,                                                                              

deoarece pot deteriora finisajele şi (sau) sistemul de alimentare.

Dacă interiorul capacului se va murdări de cerneală,

trebuie să îmbrăcaţi pe un chibrit o bucată de şerveţel igienic umed sau de stofă şi să 

ştergeţi cerneala. 

MENU



PRODUSELE NOASTRE                                                  
Tipurile instrumentelor de scris              

Cum să folosim stiloul?

CUM SĂ ŢINEM ÎN MÂNĂ STILOUL

Peniţa stiloului trebuie să fie ţinută paralel cu hârtia şi nu trebuie aplecată nici în 

dreapta, nici în stânga.  

Acest lucru nu permite dispersarea aripilor peniţei, în acelaşi timp permiţând 

utilizatorului adaptarea stiloului propriului stil de scriere. 

CUM SĂ NE FOLOSIM DE SUGATIVĂ

Sugativa poate fi utilizată, pentru micşorarea petelor în timpul scrierii, cerneala 

uscându-se datorită acestui fapt mai repede decât în cazul, în care i s-ar permite 

evaporarea în mod firesc.

Pentru a folosi sugativa, trebuie să o aplicaţi pe textul proaspăt scris, apăsând 

sugativa uşor cu palma şi îndepărtând-o. 

MENU



PRODUSELE NOASTRE                                                  
Tipurile instrumentelor de scris              

Roller
GRUPUL ŢINTĂ 

Clienţii sensibili la inovaţie.

Persoanele cărora le convine tehnologia pixului şi totodată 

calitatea stiloului.  

AVANTAJELE 

Fluenţa şi flexibilitatea scrisului.

Capacitatea de a se adapta oricărei presiuni şi înclinaţii a 

scrisului.

Pot fi obţinute linii de diverse grosimi. 

O gamă mai mare de cerneluri  din punct de vedere al culorilor 

şi un luciu mai puternic.

INCONVENIENŢE

Un scris mai puţin expresiv.                                                           

Consumă mai multă cerneală decât un pix (1000 m în 

comparaţie cu 3000 m).

Cerneala poate să penetreze hârtia pe partea opusă. 

Adesea produce pete de cerneală când nu are capacul introdus.                                               

UTILIZARE

Pe toate suporturile.

Este bun pentru crearea duplicatelor.

MENU



PRODUSELE NOASTRE                                                  
Tipurile instrumentelor de scris              

Pixul

GRUPUL ŢINTĂ

Toată lumea.

Instrument de scris universal care este cel mai bine 

vândut în lume. 

AVANTAJE 

Uşor de utilizat (mecanism cu apăsare sau rotire).

Uscare imediată a tuşului.

Perioadă de viaţă lungă. În medie, scrie 3000 m.

Nu necesită conservare.

INCONVENIENŢE 

Scriere mai puţin expresivă.

Tuş vâscos.

UTILIZARE

Pe toate suporturile.

Este excelent pentru crearea duplicatelor.

MENU



PRODUSELE NOASTRE                                                  
Tipurile instrumentelor de scris              

Diverse grosimi

BILA SUBŢIRE

Nerecomandată pentru duplicate.

Corespunzătoare pentru presiunea mică 

fără înclinare.

Linii subţiri.

Perioadă lungă de exploatare.

BILĂ DE GROSIME MEDIE 

Adecvată pentru duplicate. 

Corespunzătoare pentru presiuni mari.

Linii de grosime medie.

Vârf pentru multe întrebuinţări. 

BILĂ GROASĂ

Adecvată pentru duplicate groase. 

Corespunzătoare pentru presiuni puternice 

cu unghi înclinat.  

Linii groase.

Consum mare de tuş.

MENU



PRODUSELE NOASTRE                                                  
Tipurile instrumentelor de scris              

Creionul mecanic

GRUPUL ŢINTĂ 

Persoanele care doresc să corecteze lejer notiţele sau 

desenele. 

AVANTAJELE 

Cel mai folositor dintre instrumentele de scris care se şterg 

uşor. 

Radieră încorporată.

Linie neîntreruptă (spre deosebire de creionul obişnuit).

Nu trebuie ascuţit.

Linii foarte subţiri şi exacte.

Confort indiferent de vârful creionului. 

Mecanism de transport permanent al minei. 

UTILIZARE 

Excelent pentru jurnal. 

Construit pentru desen şi scris.

Recomandat pentru presiune mică şi medie în timpul 

scrisului. 

MENU



O viziune asupra liniilor principale de productie

MENU

Inks and refills

PRODUSELE NOASTRE                                                  
Liniile principale de produse



Modernity

Design

Luxury / Prestige

Affordable / Everyday use

Classicism

Tradition

MENU

OUR PRODUCTS
Main product lines                                       

Positioning



Barbati + Femei +

MENU

PRODUSELE NOASTRE                                                  
Liniile principale de produse               

Poziţionare



MENU

PRODUSELE NOASTRE                                                  
Liniile principale de produse               

Poziţionare



MENU

PRODUSELE NOASTRE                                                  
EDSON                                              

Poziţionare
Linie lansata in 1992

Cu forma sa indrazneata, finisajele sale deosebite si tehnologia avansata de 

scriere, EDSON este cel mai luxos stilou din gamele WATERMAN. 

Care este pricipalul grup tinta?

Barbati puternici, din mediul urban, 45 +

Oameni de afaceri, colectionari.

Persoane care doresc sa aiba prestigiu, distinctie, reflectate intr-un design 

inovator. 

Care sunt valorile esentiale ?

Statut / Afirmare / Masculinitate / Tehnologie inovatoare / Generozitate.

Rolul in cadrul marcii

Consolideaza pozitia in cadrul instrumentelor de lux WATERMAN,  prezinta

o tehnologie puternica si un design excelent.

EDSON a marcat istoria stilourilor si poarta numele mijlociu al fondatorului :                                        

confera identitate si exclusivitate.

3 finisaje de la 430 € la 1850 €



MENU

SAPPHIRE BLUE DIAMOND BLACKEDITIE LIMITATA           

125 de ANI

PRODUSELE NOASTRE                                                  
EDSON                                                       

Finisaje



MENU

PRODUSELE NOASTRE                                                  
EDSON                                                       

Principalele avantaje

FINISAJE UNICE CU UN IMPACT VIZUAL PUTERNIC

- Materiale de inalta calitate

- Penita de aur solid 18 K (platinate cu rodiu la Diamond Black)

- Placat cu aur 23.3 K capacul,detaliile si varful pixului (Sapphire Blue) 

- Placat cu platina capacul si detaliile (Diamond Black)

- Combina elemente transucide, de albastru inchis sau negru pe corpul stiloului

UN DESIGN FUTURISTIC, INDRAZNET SI DINAMIC 

- Forma indrazaneata de forma “tigarii”

- Detalii stilizate pe penita

- Contrast intre finisajele de satin de pe capac si culorile translucide de pe corpul stiloului



MENU

PRODUSELE NOASTRE                                                  
EDSON                                                       

Principalele avantaje

UN MOD DE A SCRIE PERFORMANT SI DE INCREDERE, 

-Un sistem inovator de a colecta cerneala, care controleaza debitul cernelii in diverse conditii;

- Conceput sa nu curga, chiar si la altitudine mare (calatorind cu avionul)

- Marimile penitei: EF, F M, B, Stub, OF, OB

- Clips articulat

- Capacul on / Cap Off cu sistem click-on

- Rezervor cu o structura dubla speciala

- Mecanism cu rasucire la jumatate(BP)

CONCLUZIE

Printre cele mai luxoase si clasice stilouri

Expresia perfecta a conceptiei brand-ului Waterman in design si inovatie

Stiloul ideal pentru oameni de afaceri si colectionari, un semn al succesului si dovada a statutului

proprietarului; 



MONTBLANC

Meisterstück Solitaire 

Gold plated LeGrand

MONTBLANC

Bohème 

Platinum plated

MONTBLANC

Meisterstück Solitaire 

Sterling Silver LeGrand

MONTBLANC

Meisterstück Solitaire

Fibre Guilloche

MENU

PRODUSELE NOASTRE                                                  
EDSON                                                        

Produse competititve



MENU

PRODUSELE NOASTRE 
EXCEPTION                                                          

Poziţionare

Linie lansata in 2004

Prin forma sa patrulatera unica si surprinzatoare,                                                                                             

EXCEPTION este un deschizator de drumuri pentru nivelul de prestigiu WATERMAN.                                                                                                    

Acesta stabileste noi standarde in accesoriile de lux contemporane, avand un design pur, imaginatie si

tehnica de inalta calitate. 

Care este pricipalul grup tinta?

Babrbati si femei, 30+, venituri mari.

Lideri de opinie, functii de conducere, trend setters.

Pentru persoanele care cauta noul stilou ideal de prestigiu. 

Care sunt valorile esentiale ?

Luxul / Statutul / Afirmarea / Creativitatea / Inovatia /                                                                                               

Exceptie / Ergonomie.

Rolul in cadrul marcii

EXCEPTION sparge codurile design-ului convevntional si demonstreaza creativitatea brand-ului si

tehnologia avansata. Deschizator de drumuri al marcii , EXCEPTION este emblematic in segmentul de 

prestigiu. 

14 finisaje de la 210 € pana la 10 000 €



MENU

ARGINT PUR  

(STERLING SILVER)
AUR MASIV 

PRODUSELE NOASTRE
EXCEPTION                                                          

Finisaje



MENU

VERMEIL ARGINT PUR 

(STERLING SILVER)

PRODUSELE NOASTRE
EXCEPTION                                                          

Finisaje



MENU

IDEAL                          

BLACK GT

NIGHT & DAY 

GOLD GT

NIGHT & DAY 

PLATINUM ST

NIGHT & DAY 

BLACK ST

PRODUSELE NOASTRE
EXCEPTION                                                          

Finisaje



MENU

SLIM                    

RASPBERRY ST

SLIM                            

CELADON ST

SLIM BLACK                   

LACQUER GT

SLIM RED 

LACQUER GT

SLIM BLACK       

LACQUER ST

SLIM BLUE 

LACQUER ST

PRODUSELE NOASTRE
EXCEPTION                                                          

Finisaje



MENU

PRODUSELE NOASTRE
EXCEPTION                                                          

Principalele avantaje

FINISAJE UNICE SI ELEGANTE

- Metale pretioase : aur masiv, argint pur, vermeil

- Penita aur masic de18 K 

- Penita de aur masiv 18 K placata cu doua tonuri de rodiu (Solid Gold, Night & Day Gold, Ideal Black)

- Daltuirea placata cu aur sau platina (Night & Day Gold & Platinum) 

- Detalii din aur sau argint

- Lacuire de inalta calitate

- Emblema de pe capac este lacuita manual 

DESIGN INOVATOR SI DISTINCT

- Forma patrata (varianta mare si subtire)

- Sectiune usor transformata intr-o forma rotunda

- Inel inscriptionat cu Waterman si Paris 

- Clipsul este taiat frumos, cu o forma distincta

- Varful patrat al capacului este marcat de emblema rotunda Waterman

- Numerotarea de pe capac depinde de finisaj

- Penitele originale sunt inscriptionate cu noua expresia a globului WATERMAN si cuvantul “IDEAL”



MENU

PRODUSELE NOASTRE
EXCEPTION                                                          

Principalele avantaje

MOD DE SCRIERE DEOSEBIT SI ERGONOMIE

- Sistem unic de inchidere/deschidere

(doar pentru versiunile « mari» si finisaje cu « metale pretioase »)

- Prima sectiune a stiloului se transforma din forma patrata in forma rotunda

- Mecanism de rasucire (BP si MP) 

- Capac cu click, ce asigura o inchidere etans

- Clips articulat

- Marimile penitei : EF, F M, B, Stub, OF, OB. 

CONCLUZIE

O expresie a libertatii creatoare specifice WATERMAN 

Un stilou de prestigiu

Forma unica, patrata inovatoare

Doua marimi diferite la stilou si o gama larga de finisaje

Comfort excelent la scriere si ergonomie



ST DUPONT

Olympio Black Lacquer 

PT

MONTBLANC

Meisterstück Solitaire

Gold & Black LeGrand

MONTBLANC

Meisterstuck

Platinum Line

EXCEPTION NIGHT & DAY

MONTBLANC

Meisterstück LeGrand

EXCEPTION IDEAL

MENU

PRODUSELE NOASTRE
EXCEPTION                                                          

Produse competitive



ST DUPONT Caprice

Finition palladium

ST DUPONT 

Caprice 

Laque rose

OMAS

360
CARAN D’ACHE

Leman Bordeaux 

CT

CARTIER

Diabolo

Ruby Red GT

EXCEPTION SLIM

MENU

MONTEGRAPPA

Nero Uno

PRODUSELE NOASTRE
EXCEPTION                                                          

Produse competitive



MONTBLANC

Meisterstück Or

EXCEPTION METALE PRETIOASE

MONTBLANC

Meisterstück Argent

MENU

PRODUSELE NOASTRE
EXCEPTION                                                          

Produse competitive



MENU

PRODUSELE NOASTRE
CARENE                                                          

Pozitionare

Linie lansata de 1992

CARENE este un stilou prestigios , marcat de un design indraznet si penita unica, ce transmite puritate

si dinamism.                                                                                                                            

Datorita gamei large de finisaje si preturilor diferite, CARENE este atragator pentru un grup mare de 

persoane. 

Care este principalul grup tinta?

Barbati si femei, 30+, nivel ridicat al veniturilor. 

Pentru persoane care doresc sa isi afirme propriul stil. 

Care sunt valorile esentiale?

Dinamism / Modernitate / Personalitate puternica / Fluiditate / Design.

Rolul in cadrul marcii

Un design modern si deloc ostentativ in cadrul segentului de lux.  

Pune in evidenta specificul brand-ului prin creativitate (design per ansamblu, penita, capac, clips)                                                                             

si materiale (lacuri, metale pretioase / daltuire).

10 finisaje de la 105 € la 219 €



MENU

DELUXE BLACK DELUXE BLUE

PRODUSELE NOASTRE
CARENE                                                          

Finisaje



MENU

MERIDIANS                  

PINK GOLD
SILVER MERIDIANS

PRODUSELE NOASTRE
CARENE                                                          

Finisaje



MENU

GLOSSY RED VIVID BLUE CHARCOAL GREY ST BLACK SEA ST

PRODUSELE NOASTRE
CARENE                                                          

Finisaje



MENU

BLACK SEA GT FROSTY BROWN MARINE AMBER

PRODUSELE NOASTRE
CARENE                                                          

Finisaje



MENU

PRODUSELE NOASTRE
CARENE                                                          

Principalele avantaje

FINISAJE UNICE SI FINISAJE CREATIVE

- Metale pretioase : placate cu argint si aur roz (Deluxe si Meridians)

- Penita de aur masiv 18 K sau penita de aur masiv placata cu rodiu 18 K 

- Detalii placate cu aur sau argint

- Daltuire inovatoare : linii verticale paralele ce converg spre n punct ascutit pe partea din spate a 

capacului (Meridians)                               

- Capac daltuit (Deluxe si Meridians)

- Lacuire de inalta calitate cu un aspect satinat sau lucios

- Lacuti decorate sau simple

- Colori bogate

DESIGN UNIC SI DINAMIC

- Un design rational de succes

- Bazat pe forma indrazneata si fluida a stiloului

- Rezervorul accentuat cu un buton rotund (FP si RB)

- Aminteste de povestea unei barci de viteza

-Clipsul este curbat, reamintind de miscarile valurilor puternice

- Penita are un design wcu marcaje adanci si distincte Waterman



MENU

PRODUSELE NOASTRE
CARENE                                                          

Principalele avantaje

CARACTERISTICI TEHNICI 

- Capac cu click, care asigura etansare (FP, RB)

- Clips mobil

- Mecanism de rasucire (BP, MP)

- Marimea penitei : EF, F, M, B, Stub, OF, OB

CONCLUZIE

Expresie a creativitatii Waterman

O oferta unica in segmentul instrumentelor de scris “placate cu argint” 

O gama larga de finisaje

Instrumente de scris de valoare si un cadou de impact 



S.T. DUPONT 

Olympio

Silver plated lines

S.T. DUPONT

Olympio

Black

CROSS

Apogée

CROSS

Verve

SHEAFFER

Legacy Heritage

MENU

PRODUSELE NOASTRE
CARENE                                                          

Produse competitive



MENU

PRODUSELE NOASTRE
PERSPECTIVE                                                          

Pozitionare

Linie lansata in 2008

Inspirata din curentele arhitecturale, PERSPECTIVE reprezinta o viziune eleganta si expresiva

Instrumentul de scris ideal pentru locuitorii din mediul urban, care sunt mereu in miscare.                                                                         

Care este principalaul grup tinta?

Persoane din mediul urban, mai tinere decat cele care prefera instrumente de scris cu penita din aur

Barbati si femei, 25+, mediul urban, activi, moderni, cu venituri medii-mari.

Persoane tinere in functii de conducere, care doresc sa isi arate statutul printr-un instrument de scris de 

valoare la un pret acceptabil. 

Care sunt valorile esentiale?

Creativitate / Stil / Optimism /                                                                                                            

Eleganta / Modernitate / Personalitate / Mobilitate. 

Rolul in cadrul marcii

Noua linie PERSPECTIVE mareste potofoliul WATERMAN prin designul deosebit si pozitionarea in 

functie de pret. 

6 finisaje de la 90 € la 115 €



MENU

BLACK CT BLACK GT BLUE CT

PRODUSELE NOASTRE
PERSPECTIVE                                                          

Finisaje



MENU

CHAMPAGNE CT SILVER CT AZURE CT

PRODUSELE NOASTRE
PERSPECTIVE                                                          

Finisaje



MENU

PRODUSELE NOASTRE
PERSPECTIVE                                                          

Principalele avantaje

O GAMA VARIATA DE CULORI SI MODELE

- Penita stainless steel – penita de aur galvanizata 23,3k pentru modele GT

- Clips si inele galvanizate cu aur(GT)

- Stainless steel nib (CT)

-Clips si inele placate cu paladium si nichel(CT)

- Lacuire fina (simpla sau decorata in functie de finisaje)

- Penita moderna si sofisticata

- Elemente de brand atractive si elegante

DESIGN INSPIRAT DIN TRENDURILE ARCHITECTURALE

- O forma subtire, pura, tubulara

- Inel unic decorat

- Spirale arhitecturale pe sectiune

- Clips si capac fatetat

-Detalii unice si trendy 

- Butonul capacului marcat cu “W”, “WATERMAN PARIS” pe inel

- Logo-uri gravate pe clips si pe penita



MENU

PRODUSELE NOASTRE
PERSPECTIVE                                                          

Principalele avantaje

CARACTERISTICI TEHNICE

- Clipsuri articulate si sistem de click (FP, RB)

- Inchidere perfecta a capacului

- Sectiune ergonomica cu prindere metalica

- Penita foarte rezistenta stainless steel

- Greutatea ideala in balanta potrivita cu dimneasiunea

- Mecnism de rasucire (BP)

- Marimea penitei : EF, F M, B

CONCLUZIE

DESIGN si INOVATIE

MOSTENIRE si BRANDING

STIL si COMFORT

ELEGANTA  si STATUT



CROSS

Apogée

CARAN D’ACHE

ECRIDOR

LAMY

Accent
CROSS

Century II

PELIKAN

Epoch

MENU

PRODUSELE NOASTRE
PERSPECTIVE                                                          

Produse competitive



MENU

PRODUSELE NOASTRE
EXPERT                                                          

Pozitionare

Linie lansata in 1992

Expert is a bold, generous business pen with a dynamic design,                                                               

mainly appealing to men. Its high quality and visible branding make                                                          

Expert an assertive and statutory object at affordable price.

Care este principalul grup tinta?

Varsta 20+.

Preponderent barbati. 

Persoane care isi doresc un instrument de scris deosebit la un pret convenabil.  

Care sunt principalele valori ?

Afirmare/ Generozitate / Modernitate / Masculinitate/ Profesionalism / Fiabilitate.

Rolul in cadrul marcii

Un design contemporan cu finisari atat clasice, cat si moderne. 

O gama larga de produse.

Ideal pentru cadouri.

12 finisaje de la 63 € la 99 €



MENU

SMART BROWN SMART BLUE BLACK GT

PRODUSELE NOASTRE
EXPERT                                                          

Finisaje



MENU

URBAN SILVER CT URBAN BROWN CT URBAN GREY CT URBAN BLUE CT

PRODUSELE NOASTRE
EXPERT                                                          

Finisaje



MENU

MATT BLACK CT CHROME CT BLACK CT

PRODUSELE NOASTRE
EXPERT                                                          

Finisaje



MENU

DUNE BLUE CT DUNE RED GT

PRODUSELE NOASTRE
EXPERT                                                          

Finisaje



MENU

PRODUSELE NOASTRE
EXPERT                                                          

Principalele avantaje

FINISAJE PENTRU DIFERITE GUSTURI SI BUGETE 

- Penita stainless steel – penita galvanizata cu aur 23,3K pentru GT

- Penita de calitate superioara si foarte rezistenta

- Detalii de aur si crom

- Lacuri simple sau decorate

- Finisaje mate, satinate sau lucioase

- Proces inovator de lacuire pentru colectia Expert Smart (detalii delicate)

DESIGN MODERN, DINAMIC SI IMPUNATOR

- Ergonomica exceptionala (prezentarea penitei, forma generala)

- Un rezervor generos pentru o mana masculina

- Inelul, butonul negru de pe capac si rezervor creeaza un impact vizual simetric puternic

- Inel mare cu marcajul brandului

- Clips mare gravat cu  logo

- Buton oblic cu aur sau metal crom

- Sectiune ergonomica de prindere (FP, RB)



MENU

PRODUSELE NOASTRE
EXPERT                                                          

Principalele avantaje

CARACTERISTICI TEHNICE 

-Perfect, durabil

- Usor de folosit capacul cu click (FP,RB)

- Clipsul fixat in mod sigur pe capac

- Fiabilitate ridicata

- Mecanism de rotire (BP, MP)

- Marimea penitei : E, F, M, B

IN CONCLUZIE 

Design, dinamic, modern si deosebit

Calitate excelenta si comfort la scriere

O gama larga de finisaje pentru diferite bugete si gusturi

Un cadou frumos si de valoare



CROSS

ATX
CROSS

Apogée
SHEAFFER

Prelude

AURORA

Ipsilon

AURORA

Style

MENU

PRODUSELE NOASTRE
EXPERT                                                          

Produse competitive



MENU

PRODUSELE NOASTRE
HEMISPHERE                                                          

Pozitionare

Linie lansata in1992

HEMISPHERE este un instrument de scris subtire cu o forma oblica a varfului capacului ,                                                                              

reflectand dinamism, eleganta si calitate buna la un pret acceptabil.                                                                        

Combinand forma interesanta cu o gama larga de finisaje (de la contemporan la traditional), 

HEMISPHERE este instrumentul de scris pentru uz zilnic si la orice ocazie. 

Care este principalul grup tinta? ? 

Barbati si femei, 15+.

Persoane care cauta un instrument de scris de calitate, dar nu extravagant.

Un cadou sigur, de asemenea ideal pentru agende.

Care sunt valorile esentiale ?

Eleganta / Simplicitate / Tineresc / Fiabil/ Practic.

Rolul in cadrul marcii

O intrare adevarata in universul Waterman: calea perfecta ca sa descoperi lacuri de inalta calitate si

stainless steel. 

14 finisaje de la 28 € la85 €



MENU

STARLIGHT CT STARLIGHT GT MARS BLACK GT MARS BLACK CT POLAR SHINE GOLDEN SHINE

PRODUSELE NOASTRE
HEMISPHERE                                                          

Finisaje



MENU

STAINLESS STEEL CT STAINLESS STEEL GT MATT BLACK GT

PRODUSELE NOASTRE
HEMISPHERE                                                          

Finisaje



MENU

METALLIC BLUE CT COMET RED CT

PRODUSELE NOASTRE
HEMISPHERE                                                          

Finisaje



MENU

SHIMMERY BLUE SHIMMERY GREY SHIMMERY PINK

PRODUSELE NOASTRE
HEMISPHERE                                                          

Finisaje



MENU

PRODUSELE NOASTRE
HEMISPHERE                                                          

Principalele avantaje

O GAMA LARGA DE FINISAJE 

- Penita si detaliile platinate cu aur 23,3K (Hemisphere GT)

- Penita stainless steel / detalii cromate sau cu nichel (Hemisphere CT)

- Lacuri simple, metalice, lucioase

- Capac bazat pe metal

- O suprafata bogat decorata: lacuri lucioase, luminoase, metalice, mate,                                               

stainless steel sau placate cu  paladiu

DESIGN ELEGANT, CONTEMPORAN SI DINAMIC

- Forma subtire de tip “tigara”, ideala pentru organizatori (inh special BP si MP)

- Varful oblic al capacului

- Inelul rezervorului marcat discret de detaliile brand-ului

- Un clips subtire, dublu

- Penita foarte rezista si interesanta



MENU

PRODUSELE NOASTRE
HEMISPHERE                                                          

Principalele avantaje

CARACTERISTICI TEHNICE

- Usor de folosit capacul click-on (FP, RB)

- Clipsul deosebit, bine prins de capac

- Mecanismul de rasucire (BP , MP)

- Marimea penitei : EF, F, M , B

IN CONCLUZIE

Un design elegant, contemporan si dinamic

Practic si discret, se poate pune usor intr-un buzunar, geanta sau jurnal

Calitate inalta la un pret acceptabil, un pas pentru a intre in lumea instrumentelor de scris de lux

O gama larga de finisaje

Un cadou sigur pentru toate ocaziile



LAMY

Linea

CROSS

Starlight

CROSS

ATX

MENU

PRODUSELE NOASTRE
HEMISPHERE                                                          

Produse competitive



MENU

PRODUSELE NOASTRE
CERNEALA SI  REZERVE

Rezerva standard 

Rezerve international 

Calimara 50ml 



MENU

PRODUSELE NOASTRES
Cerneala si rezerve

Culori disponibile

Negru

Disponibil la sticluta de 50ml 

Rezerve mici si mari

Negru-albastru

Disponibil la sticluta de 50ml                        

Rezerve mici si mari

Albastru Florida         

Disponibil la sticluta de 50ml                        

Rezerve mici si mari

Albastru South Sea

Disponibil la sticluta de 50ml                        

Rezerve mici si mari

Verde 

Disponibil la sticluta de 50ml                        

Rezerve mici si mari

Rosu

Disponibil la sticluta de 50ml                        

Rezerve mici si mari

Mov

Disponibil la sticluta de 50ml                        

Rezerve mici si mari

Roz 

Disponibil in rezerve mici si mari

Havana 

Disponibil la sticluta de 50ml                        

Rezerve mici si mari



MENU

PRODUSELE NOASTRE
Cerneala si rezerve



MENU

PRODUSELE NOASTRE
Serviciul post-vanzare

Nu constă doar în

repararea sau înlocuirea stilourilor “de calitate medie până la cea mai înaltă”.

Serviciul post-vânzare reprezintă:

- Înlocuirea produselor de uz cotidian.

- Examinarea reclamaţiilor din partea clienţilor.

- Vânzarea pieselor de schimb pentru comercianţii cu amănuntul / consumatori / intermediari /                                                   

distribuitori

- Vânzarea de accesorii comercianţilor cu amănuntul şi consumatorilor. 

- Reparaţia metalelor preţioase (Aur/Argint).

- Gravare (Personalizare).

- Instruirea distribuitorilor, angrosiştilor şi intermediarilor. 

- Sfaturi privind serviciul post-vânzare acordate tuturor comercianţilor noştri cu amănuntul. 

- Analiza defectelor.

- Facturare, ambalare…



MENU

PRODUSELE
Garantia

Garantie de 3 ani

Posibilitatea de prelungire pentru inca 2 ani

(prin inregistrare pe pagina www.waterman.com )

Garantia este valabila doar daca vor fi indeplinite

urmatoarele reguli stricte:

Furnizarea dovezii de achizitionare

(cu descrierea modelului sau broşura de garanţie 

datată şi semnată)

Dacă lipseşte dovada de achiziţie

Factura de reparaţie sau dovada plăţii 

Dacă există dovada de achiziţionare,  

1. Analiza garanţiei (“termenul de valabilitate” sau “garanţie nouă”) 

2. Verificarea valabilităţii.

2.1: Defectul din fabrică este supus garanţiei

2.2: Uzură naturală sau utilizarea abuzivă de către client: factura de reparaţie sau dovada plăţii 



Q
U

IZ
Z

1. Care este cel mai potrivit instrument de scris pentru iubitorii unui scris frumos şi expresiv? 

Stiloul.

2. Numiţi câteva tipuri de peniţe:

Dreaptă, oblică, italică…

3. Ce trebuie făcut în cazul în care stiloul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată? 

Trebuie înlăturat cartuşul şi spălată peniţa.

4. În ce mod va fi curăţat un stilou?

Se înlătură cartuşul cu cerneală sau convertorul.                                                                                  

Se aplică un jet de apă rece peste peniţă şi blocul compartimentului.                                                                 

Se usucă peniţa şi blocul compartimentului cu o cârpă uscată.

5. De ce trebuie evitat împrumutul stiloului personal? 

Pentru că peniţa ia forma pe care i-o dăm în timpul scrierii, ea se modelează felului nostru de a scrie.  

6. Ce instrument are o viaţă îndelungată?

Pixul – este suficient pentru trasarea unei linii de 6000 metri. 



Q
U

IZ
Z

7. Ce instrument oferă o paletă largă de culori? 

Stiloul.

8. Ce instrument este recomandat pentru desen?

Creionul mecanic.

9. Numiţi liniile ce propun vârfuri de peniţă din Aur Masiv: 

Edson, Exception, Carène

10. Ce linie propune pixuri cu corp din patru laturi şi secţiune rotunjită? 

Exception.

11. Care este ultima colecţie lansată de Waterman? 

Perspective în 2008.



VĂ MULŢUMIM PENTRU 

ATENŢIE!




