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Despre Noi
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• Piolet Eveniment este o firmă nou înființată care aduce un suflu de
prospețime în piața organizării de evenimente private și corporate. În acest
scop, inițiază în fiecare lună activități și evenimente bazate pe idei
ingenioase, care transformă orice obiectiv formal într-o experiență
“Dezghețată”

• Piolet Eveniment oferă consultanță în domeniul relațiilor publice,
comunicare și managementul resurselor umane, sprijinind organizațiile să
comunice eficient, cu respect și sensibilitate față de client și față de
comunitatea din care fac parte.

• Piolet Eveniment oferă programe de formare profesională în domeniul
resurselor umane și al comunicării.



Misiune
Misiunea noastră este să fim aleși în piața relațiilor publice pentru 
calitatea serviciilor oferite, bazată pe abordarea etică, flexibilă, pozitivă, 
veselă și 100% profesională a tuturor solicitărilor clienților noștri.
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Valori
Orice participare la un eveniment organizat de noi se face cu Plăcere. 
Jocurile sociale pe care le propunem se bazează pe                 Inovație.
Regulile parteneriatului nostru sunt construite cu                   Onestitate. 
Universul comunicării propus de noi este                                Ludic.
La noi, munca în echipă aduce                                                 Emoție.
Evenimentele pe care le creăm stârnesc un ecou                     Tam-tamic.



Cui ne adresăm
Piolet Eveniment se adresează unui public divers
 persoane juridice 
 persoane fizice
Care doresc organizarea unor:

• evenimente, de mai mică sau de mai mare amploare;
• a unor activități specifice de formare profesională sau 

motivaționale pentru angajați;
• a unor petreceri inedite (Ziua de-a-ndoaselea, Ziua 

morăcănoșilor/Petrecerea fericirii, Petrecerea de divorț etc.);
• gale;
• festivaluri;
• târguri;
• seminarii;
• conferințe; 
• workshop-uri creative

urmărind atingerea unor obiective profesionale sau personale, stabilite de 
către client, în urma unei consultări cu organizatorii.  
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Servicii pe care le oferim direct
• Consultanță Relații Publice și Comunicare – inclusiv creație campanii
• Consultanță Managementul Resurselor Umane
• Organizare evenimente private ©PioletEveniment
• Organizare evenimente corporate ©PioletEveniment
• Cursuri de formare profesională în domeniul Resurselor Umane și a 

Comunicării Organizaționale
• Organizare conferințe, seminarii, târguri, workshop-uri creative etc.
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Servicii pe care le oferim prin colaboratori
• Spații 

publicitare/advertoriale:
 presa scrisă
 presa online

• Spații publicitare
 outdoor
 monitoare metrou
 online
 radio
 tv

• Închiriere spațiu/loc 
eveniment 

• Cazare și transport
• Achiziționare materiale 

promoționale
• Creație video-spot 

publicitar
• Creație audio-spot 

publicitar
• Film organizațional



Cum se stabilesc costurile unui eveniment, 
unui curs sau al unei campanii 

In funcție de:

• bugetul pe care și-l permite clientul;
• amploare: durată, participanți, obiective, elemente constitutive 

etc.;
• loc de desfășurare;
• canalele de comunicare alese;
• creația suplimentară pachetului de bază;
• adăugarea unor elemente care nu se regăsesc în propunerile 

inițiale;
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Cum ne găsiți?

La telefon

Monica Răuțu: 0744 508 072
Oana Erșova-Ranetti: 0764 612 686
Andreea Ana: 0741 039 389

Pe adresa de e-mail: eveniment@piolet.ro

Pe facebook.com/PioletEveniment
Pe site www.piolet.ro 

www.listafirme.ro
www.zelist.ro
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Piolet Eveniment SRL  

Obiect de activitate: Organizare Evenimente și Consultanță în Relații Publice, Comunicare și Management

Sediul în Bucureşti, Sectorul 3, Aleea Iosif Hodoş nr.2

Inregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/44/2017

CIF: 36888074

Capital social: 300 LEI



www.piolet.ro
eveniment@piolet.ro

Mulţumim că ne-aţi ales!
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