
Piolet Eveniment este o fi rmă nonconformistă, nou înfi ințată care își propune să 
ofere servicii profesionale, de calitate, 100% programate într-o manieră simpa  că și 
relaxată. 
Piolet Eveniment are la bază un parteneriat profesional, realizat de trei femei cu o 
experiență bogată în domeniu, fi ecare cu un aport esențial în ac  vitățile specifi ce 
domeniului relațiilor publice și al resurselor umane. 
Piolet Eveniment se adresează unui public divers, persoane juridice sau fi zice, care 
doresc organizarea unor evenimente, de mai mică sau de mai mare amploare, a 
unor ac  vități specifi ce pentru angajați sau a unor petreceri inedite, gale, fes  valuri, 
târguri, seminarii, conferințe, urmărind a  ngerea unor obiec  ve profesionale sau 
personale, stabilite de către client, în urma unei consultări cu organizatorii.  
Într-o piață concurențială acerbă, Piolet Eveniment își bazează oferta pe 
profesionalismul echipei, pe ideea de inedit și nu în ultimul rând pe capacitatea de a 
prelua și a rezolva bagajul organizațional al oricărui proiect antamat, cu sentimentul 
bucuriei și al lucrului făcut din plăcere. 
Monica Răuţu de profesie inginer constructor, a debutat în presă în anul 1991 și a 
adunat  8 ani de muncă de jurnalist. Din anul 1999 a schimbat unghiul de abordare 
și a acumulat o vastă experiență în relația organizației cu presa. La aceasta s-a 
adăugat experiența de organizator al unor proiecte de amploare dedicate clienților și 
consumatorilor, ori salariaților, până în anul 2016, pilotând cu succes fi ecare proiect.
Oana Erșova-Ranetti   de profesie relaționist, a colaborat ca jurnalist pentru realizarea 
unor reviste adresate copiilor și adolescenților, precum și a unor reviste cu teme 
sociale și de sufl et adresate în special femeilor. Din 2007 a avut bucuria de a profesa 
inovator în domeniul comunicării interne, propunând și organizând proiecte unice,  
emoționale și mo  vaționale pentru salariați. A fost parte în organizarea evenimentelor 
externe ale companiei și a fost producător al unei serii unice de videoclipuri corporate 
de promovare a proiectelor interne . 
Andreea Ana de profesie tot relaționist, are o bogată experiență în domeniul 
resurselor umane. A propus, a creat și a implementat programe de învățare și 
dezvoltare organizațională și a performanțelor profesionale, în concordanță cu 
tendințele momentului. De asemenea  a lucrat în echipă pentru punerea în mișcare a 
unor proiecte mari de comunicare și relații publice, cu o largă adresabilitate d.p.d.v. 
al tema  cii și al publicului țintă.
Din mul  tudinea punctelor comune, de o importanță deosebită pentru ac  vitatea 
fi rmei, cei 7 ani de experiență într-o mul  națională cu peste 2000 de salariați 
reprezintă un adevărat punct forte. Și dacă punctele comune le-au adus împreună 
într-o ac  vitate privată, diferențele specifi ce personalităților le fac să fi e o echipă 
puternică, frumoasă, capabilă și inedită.
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