
30 CURIERUL ROMÂNESC Iulie - Septembrie 2003
__________________________________________________________________________________________________________

TONY FRANK
expert  \n evaluarea  ceasurilor  la  compania  de  licita]ii  "Kaplans".

"ROLEXUL {I OMEGA SUNT M~RCILE CARE SE CAUT~ CEL MAI MULT LA LICITA}II |N SUEDIA."

Silvia Constantinescu: Eu sunt, dup` cum [tii, o
vizitatoare asidu` a ”Licita]iilor Kaplan”. Ultimul
meu interes se îndreapt` spre ceasuri, [i tu, e[ti
specialistul companiei. Aici am înv`]at s` apreciez
ceasurile ca bijuterii, dar s` v`d [i valoarea lor la
licita]ie. Aici am în]eles c` un ceas nou, care a
costat câteva sute de mii într-un magazin, la numai
câteva minute de la cump`rare, vândut la o licita]ie,
poate costa de 2-3 ori mai pu]in, sau o ”ma[in`rie”
deosebit`, mai veche, s` ajung` la sume
astronomice. Tu te ocupi de evaluarea ceasurilor
aici la Stockholm [i de aceea am dorit s` prezint
cititorilor mei, p`rerile tale despre ceasuri vechi [i
noi, ceasuri care trec din genera]ie în genera]ie,
func]ionând perfect [i la care se ad`ug` [i farmecul
trecutului. Vreau s` începem discu]ia prin a te ruga
s` te prezin]i singur.

Tony Frank: M` numesc Tony Franc, am 36 de ani [i
aici la compnia ”Kaplans” evaluez ceasuri, în
primul rând, dar [i cataloghizez ceasurile care sunt
`sate la licita]ii. Am lucrat 10-12 ani într-o

ceasornic`rie, c`ci am manifestat un interes
deosebit pentru ceasuri de tân`r; experien]a de aici
mi-a dat cuno[tiin]e temeinice [i am înv`]at, încetul
cu încetul s` v`d diferen]a între ceasurile vechi,
storice [i ceasurile noi, s` le disting calitatea, s` le
ngrijesc, etc. Interesul s-a transformat în pasiune,
ar pasiunea în meserie. M-am specializat în

”îngrijirea” ceasurilor [i când am primit oferta de la
”Kaplans”, am acceptat cu pl`cere pentru c` era
ocmai ce doream s` fac.

S.C.: Tu ai lucrat cu ceasuri noi. Aici la ”Kaplans”
nu este vorba de a[a ceva, aici e[ti în contact
aproape numai cu ceasuri ”vechi”. Care este
diferen]a între ceasurile noi nou]e [i cele ”vechi”?

T.F.: Mai întâi aici m-am întâlnit aproape cu toate
marcile din lume, chiar dac` unele apar mai rar;
apoi aici, ceasurile vechi, pe care l-am putut vedea,
m-au ajutat s` observ mai îndeaproape evolu]ia
câtorva m`rci, care au revolu]ionat arta
ceasornic`riei, c`ci aici nu se primesc ceasuri prea
simple sau prea ieftine, pentru c` acestea n-au
valoare de licita]ie. Pentru mine contactul cu aceste
ceasuri vechi a însemnat foarte mult, c`ci m-a ajutat
s`-mi îmbog`]esc cuno[tiin]ele. Cele care se vând
cel mai bine, sunt ceasuile mecanice, automate, care
pot ajunge, când este vorba de m`rci celebre, la
câteva sute de mii de coroane.

S.C.: Cum faci evaluarea? Cum stabile[ti suma la
care s` se starteze o licita]ie la un
ceas?

T.F.: Exist` enorm de multe m`rci
bune de ceasuri, dar sunt câteva,
f`cute manual, ca de exemplu,
Patek Philippe, care este o marc`
foarte veche [i deosebit`, sau
Rolex, marca care defapt se vinde
cel mai mult, care este acum la
mod`. F`r` rezerve pot s` spun c`
exist` o mod` a m`rcilor, diferit`
de la an la an, ceea ce face ca
acelea care sunt la mod` în anul
respectiv s` fie foarte c`utate [i
ca urmare s` se ridice valoare la
icita]ie, ajungând astfel la sume
considerabile. Cum stabilesc
valoarea? Dup` valoare de
cump`rare a m`rcii dup`

Tony Frank, în timpul evalu`rilor de la ”Kaplans”
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Rolex, oyster perpetual, datejust, ref.nr. 16013F,
serie nr. 6133758, b`rbatesc, o]el/aur, automatic,

plexiglar, dat`, br`]ar` ”jubileu”, certificat 1980, în
cutie; a fost evaluat le 18.000 SEK.

Foto: © Kaplans

M` uit apoi în ce condi]ie este ceasul respectiv:
ma[in`rie, cadranul, geamul, aspectul în general.
Toate acestea fac s` apreciez fiecare exemplar
separat [i s` propun clientului un pre] la care eu

consider c` se poate vinde; este apoi la aprecierea
clientului dac`-l las` la vânzare sau nu. Dac`
clientul este de acord cu propunerea mea, atunci fac
o cataloghizare a ceasului, stabilesc un pre] de
”strigare” [i un pre] de ”observare”, adic` pre]ul
sub care clientul nu dore[te s` se vând` ceasul
respectiv.

S.C.: Cine sunt cei care cump`r` de la licita]ie? Sunt
oameni obi[nui]i, care intr` din impuls la Kaplans,
care este atât de bine situat`, în centrul
Stockholmului, sau sunt cunosc`tori, care la rândul
lor vând în magazinele lor de ”antichit`]i”?

T.F.: Spectrul cump`r`torilor este foarte variat: pot
fi colec]ionari, negustori, care vând mai departe, la
mai mare valoare, oameni care-[i doresc un Patek
Philippe sau Rolex, sau Omega, dar nu au
posibilitatea s` cumpere unul nou, etc.

S.C.: Ce sfaturi i-ai da tu unuei persoane, care nu
este specialist`, dar dore[te s`-[i fac` o mic`
colec]ie de ceasuri de valoare? Ce s` cumpere?

T.F.: Omega, este o marc` bun`, apoi, cum am spus
la început, Patek Philippe [i Rolex. Dac` m` gândesc
la cantitate, cel mai mult se vând Rolex [i Omega.

S.C.: Care sunt criteriile dup` care se cump`r`
aceste ceasuri?

T.F.: To]i care vin aici, au intrat odat` într-un
magazin de ceasuri scumpe [i ei cunosc de fapt
pre]ul din magazin, deci cunosc marca [i statusul
care ]i-l d` posesia unei anume m`rci. C`ci s` fii
posesorul unui Patek Philippe, Rolex, Omega,
înseamn` s` ai bani, c`ci chiar [i la licita]ie, ele sunt
destul de scumpe, chiar dac`, cum spui [i tu, sunt de
2-3 ori mai ieftine decât în magazine. {i mai
înseamn` c` e[ti familiarizat cu marcile ”rafinate”...
{i avem tot timpul o cere mare. Cum spuneam,
Rolexul [i Omega sunt m`rcile care sunt c`utate cel
mai mult la licita]ii în Suedia. M`rcile mai pu]in
obi[nuite, se pot cump`ra destul de convenabil în
Suedia, cum ar fi Patek Philippe, c`ci aici este
valabil s` ai Rolex [i Omega. În fiecare ]ar` exist` o
marc` care are un status mai mare, atunci când este
vorba de m`rci de tipul Patek Philippe, Rolex,
Omega. În Suedia este Rolex [i Omega.

S.C.: De ce sunt m`rcile Rolex [i Omega favoritele
suedezilor?

T.F.: Acestea au fost m`rcile care [i-au f`cut o
mare publicitate pe pia]a suedez` imediat dup`

r`zboi [i au r`mas în mintea
suedez` ca exponent al calit`]ii,
preciziei... {i ele se g`sesc destul
de mult pe pia]a Suedez`.

S.C.: Sunt Rolexul [i Omega mai
convenabil de cump`rat în Suedia?

T.F.: Depinde. Acum se vâd, la un
pre] ridicat, ceasurile Rolex din
o]el.

S.C.: Când cineva las` la voi la
licita]ie un ceas la vânzare îi faci [i
o evaluare [i garan]ie de marc`?

T.F.: Bine-n]eles! În momentul în
care-l cataloghizez, îi verific toate
cordonatele [i am grije ca ceea ce
evaluez, s` fie corect. Noi suntem
o companie serioas` [i garant`m


