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DANIEL KAPLAN
Directorul executiv al Casei de Licita]ie ”KAPLANS”:

”AST~ZI GENERA}IA TÂN~R~ ARE CURAJUL S~ ALEAG~ O BIJUTERIE DUP~
PROPRIUL GUST, CEVA CARE S~ O INDIVIDUALIZEZE!”

Silvia Constantinescu: Despre ”Vitrinele de vis de la
Kaplan” am scris [i în CURIERUL
ROMÂNESC, dar [i în revista ”Flac`ra” din
România, înc` în 1993. Îl prezentam atunci pe
tat` t`u, Rolf Kaplan, cel care a pus bazele
acestei activit`]i, pe care tu o continui, dar
vorbeam [i de posibilit`]ile de a procura bijuterii
frumoase, pentru femei [i b`rba]i cu posibilit`]ii
de cump`rare normale. Dar ”Kaplans
Auktioner” a crescut enorm în ultimii 10 ani, [i-
au m`rit sfera de activitate, [i în plus, noua
genera]ie, adic` tu, Daniel Kaplan, împerun` cu
fra]ii t`i, Michael [i Tomas, conduce]i ast`zi
”Kaplans Auktioner”- Licita]iile Kaplan, având
îns`, atât ochiul versat al lui Rolf Kaplan al`turi
de voi, cât [i ajutorul Margaretei Kaplan, mama
voastr`. Pentru mine [i so]ul meu, vizitele
s`pt`mânale la Kaplan au devenit un obicei, de
la care nu ne abatem decât în cazuri extrem de
rare. Este adev`rat c` l`s`m o parte din
economii la aceste licita]ii, dar vizitele le facem
mai ales ca s` admir`m obiecte frumoase.
Doresc s`-mi prezin]i evolu]ia întreprinderii
”Kaplans Auktioner” [i cum s-a extins aceast`
firm`, despre activitatea ta aici ca director
executiv, dar [i despre activitatea ta în general.
Dar s` începem cu începutul: Daniel, prezint`-te
cititorilor mei!

Daniel Kaplan: Eu m-am n`scut în anul 1971, în
Stockholm, din p`rin]i evrei. Am urmat studiile
liceale în Stockholm, iar dup` terminarea lor am
plecat în Elve]ia, unde m-am ocupat de schi. Am
f`cut într-adev`r schi profesional. M-am întors îns`
[i m-am înscris la Handelshögskolan ({coala
Superiora de Comer]) la care am studiat 5 ani; am
f`cut apoi [i stagiul militar, a[a c` un an [i jum`tate
am aruncat granade în p`durile suedeze. Tot acum
am startat [i prima mea întreprindere. Tat`l meu
avea deja cu mul]i ani în urm` un lan] de magazine
de executat bijuterii, la care am lucrat [i eu înc` de
când aveam 16 ani [i pot s` spun c` am înv`]at câte
ceva despre execu]ia de bijuterii - mi-am dat chiar [i
foc la p`r! (Daniel îmi arat` locul unde [i-a ars
p`rul). Se vede, nu? Când lucram o dat` cu un
aparat de sudur`, ca s` v`d mai bine ce f`ceam, m-
am apropiat de obiect foarte mult, dar [i de aparatul
de sudur` [i n-am observat în prima clip` c` mi-a
luat foc p`rul. Cum spuneam înainte, când studiam la
Handelshögskolan, am înfiin]at întreprinderea care
s-a numit ”African Gatway Consulting”, care avea
ca scop s` ajute întreprinderi suedeze s` se
stabileasc` în sudul Africii - Zimbabue, Mozambic,
Zambia, etc. Am lucrat [i pentru SIDA, pentru care
am f`cut tot feleul de cercet`ri de pia]`. So]ia mea,
pe atunci prietena mea, Anna, a venit acolo pentru 3
s`pt`mâni, dar [ederea n-a foat pl`cut`, c`ci am
fost ataca]i [i amenin]a]i cu pistolul; în plus a izbucnit
o epidemie de malarie în Mozambic. Anna s-a sculat
într-o bun` diminea]` umflat` de ]ep`turi de ]ân]ari;
am plecat apoi în concediu în Zambezi, unde so]ia
mea s-a îmboln`vit din nou. Aceste îmboln`viri au
fost foarte nepl`cute penru Anna, c`ci i-au pus via]a
în pericol. Eu am avut de ales  între Africa [i so]ia
mea. {i eu am ales s` fiu cu so]ia mea.
Deci, ne-am întors în Suedia. Am lucrat ca
consultant 3 ani la ”Andersen Consulting”, care se
ocupa cu strategii. Am lucrat mult cu industria de
ma[ini, am comasat mai multe întreprinderi mari
suedeze; am lucrat tot în calitate de consult în bran[a
telecom, având rela]ii cu toat` Asia, ba chiar a[
putea spune, cu toat` lumea. Am startat apoi o alt`
întreprindere, împreun` cu fra]ii mei, Michael [i
Tomas, TRADERA (www.tradera.com), care este o

întreprindere de servicii în domeniul licita]iilor, pe

Internet. Ast`zi suntem de 5 ori mai mari decât
întreprinderile de acest gen care exist`, la un loc.
Avem mai mult de 145.000 de obiecte, în fiecare
s`pt`mân`, aproximativ jum`tate de milion pe lun`.
Aceast` întreprindere merge foarte bine [i noi
suntem în continuare asocia]i. TRADERA este, de
fapt, o întreprundere de tipul ”întreprindere
comercial` electorinic`”, unde po]i cump`ra de la
antichit`]i, la obiecte de îmbr`c`minte, la licita]ie pe
Internet (intra]i la adresa www.tradera.com, [i la
versiunea englez`, pute]i constata singuri despre ce
este vorba, n.r.). Aceast` activitate a dus la o
acumulare enorm` de capital, aproape inimaginabil
de mult, dar am [i cheltuit foarte mult.

S.C.: Ai cui erau banii cheltui]i?

D.K.: Erau banii altora! Am f`cut foarte multe
gre[eli, dar din care am înv`]at mult. Întreprinderea
era foarte mare; aveam peste 70 de angaja]i. Ceea
ce a fost interesant a fost faptul c` am în]eles c`

putem dubla activitatea [i de aceea am c`l`torit în
Germania [i Danemarca, [i pentru c` aveam
înc` foarte mul]i bani, am putut cump`ra
concuren]ii, care erau de fapt doi. TRADERA
merge [i ast`zi foarte bine. Am startat
TRADERA în 1991 [i am fost director executiv
pân` în 2001.
În 2002 am startat alte 2 întreprinderi la care
sunt director executiv; una se cheam` ”Firm
Factory”, o întreprindere prin care înfiin]`m
diferite firme, le ajut`m s` g`seasc` finan]are,
etc. [i cealalt` care se chiam` ”Auction
Advisor”, prin care am introdus un sistem de
licita]ii pe Internet. Astfel am introdus
Göteborgs Auktionsverk pe Internet [i ast`zi se
poate s` licitezi pe Internet [i s` vezi toate
produsele acestei case de licita]ii pe Internet. În
toat` aceast` perioad`, din 1987 [i pân` acum,
în fiecare s`pt`mân` am fost aici, la ”Kaplans
auktioner” [i am ”]inut” licita]iile. Cred c` au
fost mai mult de 500 de licita]ii.

S.C.: Eu a[ putea spune c` la cel pu]in 100 din
ele am participat [i m-am amuzat [i de glumele
tale; cel mai amuzant a fost contrastul dintre
modul t`u jovial [i cel pu]in moroc`nos al
fratelui t`u, Micahael. {i Daniel, vreau s`-]i
spun c`, pe mine personal [i pe fiica mea cea
mic`, Anne-Marie, care m` urma din când în
când la licita]ii,  glumele tale ne amuzau teribil,

chiar [i când nu erau cele mai reu[ite, spre
deosebire de participan]ii suedezi, care nu mi[cau
un mu[chi pe fa]`. De ce ]ii aceste licita]ii?

D.K.: Mai întâi, consider c`-i amuzant, de[i
câteodat` credeam c`-i prea mult...

S.C.: Dar a[a înve]i foarte mult despre cei care
liciteaz`, despre valoarea lucrurilor [i descoperi c`
un obiect, care pentru tine n-are nici o valoare, este
foarte valoros pentru al]ii...

D.K.: Într-adev`r! Înainte ”]ineam” licita]ile, dar
lucram [i la întreprinderile despre care ]i-am vorbit,
dar acum am aceast` activitate permanent.

S.C.: La ”Kaplans” se vând bijuterii de aur [i argint,
tacâmuri de argint, [i foarte multe ceasuri în ultimul
timp. So]ul meu [i cu mine vizit`m toate casele de
licita]ii din Stockholm, de la Bukowski la Metropol [i
de 2 ori pe an prezent`m [i licita]iile exclusive. A[
putea spune c` avem o imagine a ce [i cum se vinde
la aceste licita]ii. Licita]iile de la ”Kaplans”
(www.kaplans.se) merg foarte bine. Cine sunt
cump`r`torii?

D.K.: Sunt categorii de oameni foarte diferi]i. Dac`
ne gândim la ceasuri, care este de fapt în Suedia
singura bijuterie pe care b`rba]ii o poart`, pentru c`
este o ”podoab`” tehnic`, o ”ma[in`”, ceea ce
place b`rba]ilor, chiar dac` vindem foarte multe
ceasuri [i femeilor, c`ci ceasul este o bijuterie, dar
b`rba]ii sunt foarte, foarte îndr`gosti]i de ceasuri.
Când este vorba de ceasuri, cei care cump`r` sunt
cei mai mul]i cump`r`tori profesioni[ti, c`ci pe
anumite m`rci de ceasuri, m`rcile cele mai scumpe
de ceasuri,  pre]ul este mult mai sc`zut în Suedia.
Când este îns` vorba de bijuterii, aici criteriul este al
frumuse]ii, c`ci o bijuterie se poart` ca s` scoat` în
eviden]` frumuse]ea femeii...

S.C.: Într-adev`r! S-ar putea spune c` cu cât ai mai
multe bijuterii, doldora, cu atât se scoate mai mult în
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Daniel Kaplan,
directorul executiv al

Casei de Licita]ii ”Kaplans Auktioner”.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

De dou` ori pe an au loc licita]iile de bijuterii
exclusive la ”Kaplans”. Anul acesta, ”Exklusiva”

de prim`var` a avut loc pe data de 22 martie.
Inel din aur alb, jad [i circa 2 carate diamante

t`iate trapez, a fost evaluat la 23.000 SEK.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.


