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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/lucianionescu.jpg" alt="Lucian Ionescu" width="430" />Lucian Ionescu, noul
director de imagine al O?elului, a vorbit despre planurile de viitor pe care le are � vedere pentru
a reu?i s? readuc? echipa g?l??ean? la str?lucirea ei de alt?dat?.</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Lucian Ionescu</strong>:<em> �Eu mi-am �cheiat conturile cu Rapid ?i am
ales s? vin la Gala?i. Am urm?rit O?elul � ultimele dou? luni ?i m-am convins c? aici se dore?te
ca echipa s? scape cu adev?rat de retrogradare. Situa?ia de le echipa g?l??ean? este aproape
similar? cu cea de la Rapid, astfel c? nu m-a speriat c? vin �tr-un loc � care oamenii se chinuie
?i ?tiu ce �seamn? iadul. Din ambi?ie personal? am ales s? nu m? duc la o echip? din preajma
capitalei ?i mi-am dorit s? m? al?tur unor oameni pe care � cunosc. Pentru mine chiar este o
provocare venirea la O?elul. Nu vreau s? m? joc cu cuvintele, dar O?elul este un brand �
fotbalul rom�esc ?i cred c? aceast? echip? merit? s? fie � centrul aten?iei. Ca un obiectiv
personal mi-am propus pe l�g? ajutorul pe care vreau s?-l dau, s? reu?esc s? aduc O?elul la
acela?i nivel de mediatizare � presa central? precum Steaua, Dinamo ?i Rapid. Din punctul
meu de vedere mediatizarea puternic? �seamn? imagine, iar mediatizarea aduce bani. Brandul
O?elul prezentat a?a cum se cuvine va aduce al?i oameni cu bani al?turi de echip?. La un
moment dat ?i rezultatele vor aduce oameni cu bani al?turi de echipa, dar acesta este un alt
capitol. O?elul are o imagine bun? � exterior ?i am observat la partida de la Cluj c? exist? ?i un
grup care poate �semna succesul � misiunea pe care ?i-a propus-o echipa � acest
sezon.�</em></p>
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