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Situată în centrul Bucureștiului, în mijlocul parcului Floreasca, BIAVATI The Events Venue - cea mai nouă locație de evenimente a capitalei - este alegerea ideală și firească 
pentru organizarea oricărui tip de eveniment al companiei dumneavoastră. Fie că este vorba despre o conferință amplă, un workshop, o lansare de produs, un cocktail, o 
cină de gală sau o petrecere aniversară, suntem pregătiţi pentru a face faţă oricăror necesităţi și exigenţe. De la planificarea evenimentului, stabilirea necesarului logistic și 
tehnic și până la alegerea sau personalizarea meniurilor atent concepute de către maeștrii noștri bucătari, consilierii Biavati vor fi alături de dumneavoastră pentru a vă oferi 
tot sprijinul necesar desfășurării evenimentului dorit în cele mai bune condiţii. Locaţia ultracentrală și funcţionalitatea ei, echipa de profesioniști, creaţiile culinare deosebite și 
serviciile impecabile de valet parking pentru fiecare eveniment sunt doar câteva din argumentele ce dau consistenţă ofertelor noastre.

Pentru a programa o vizionare, pentru oferta de servicii personalizată sau poate doar pentru a ne cunoaște, consultanţii noștri vă stau la dispoziţie.



La succesul unei conferinţe contribuie atât  echipa organizatoare cât și funcţionalitatea și configuraţia locaţiei alese. La Biavati, ne-am gândit pentru dumneavoastră la 
toate aceste aspecte și am conceput un spaţiu generos și funcţional, începând cu accesul facil în locaţie și până la geometria și dotarea sălii de evenimente. 

Întreaga expertiză de peste 10 ani a echipei de banqueting Biavati Events, vă stă la dispoziţie pentru a configura evenimentul dorit la cel mai înalt standard.

Pentru a consulta ofertele noastre speciale sau pentru o ofertă de servicii personalizată, consultanţii noștri vă stau la dispoziţie.

CONFERENCE



CONFERENCE

 - TEATRU - 
capacitate maximă 800 persoane



CONFERENCE

 - CABARET - 
capacitate maximă 400 persoane



CONFERENCE

 - SQUARE / U-SHAPE - 
capacitate în funcţie de necesităţi și configurări,

până la 100 persoane



Funcţionalitatea spaţiului Biavati, permite organizarea cu succes a oricărui tip de eveniment. Pachetele pentru workshop-uri sunt atent concepute pentru a vă oferi întreg 
confortul necesar și pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor specifice. Pentru un număr de până la 300 de persoane (în set-up classroom), pachetul "Workshop Express" 
oferă "la cheie" întreaga logistică și pachetele de servicii optime necesare organizării evenimentului dorit. 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactaţi consilierii Biavati.

WORKSHOPS



WORKSHOPS

 - CLASSROOM - 
capacitate maximă 300 persoane



Petrecerile nu vor mai fi niciodată la fel! 

Fie că planificaţi un cocktail party lejer de socializare, o recepţie sau un eveniment antrenant într-o atmosferă de club, putem personaliza serviciile noastre pentru a crea 
cea mai potrivită atmosferă și tematică pentru evenimentul dorit.

Dispunem de întreaga logistică necesară pentru a organiza petreceri de până la 1200 de participanţi (în set-up standing). Prin intermediul partenerilor certificaţi Biavati, 
putem completa gama de produse și servicii oferind soluţii la cheie ce includ servicii de sonorizare, proiecţii speciale, entertainment, decoraţiuni speciale/florale.

Biavati Events - Party like never before!

COCKTAIL



COCKTAIL

 - PARTY STANDING -
capacitate maximă 1200 persoane



COCKTAIL

 - CLUBBING -
capacitate maximă 1000 persoane



Eleganţă încântătoare.

Pentru o distinsă gală de decernare a premiilor sau orice alt tip de eveniment festiv formal, Biavati Gala Dinner propune un mix perfect de rafinament, delicii culinare și 
servicii la cel mai înalt standard de profesionalism. Accesul facil din orice parte a orașului și serviciile premium de valet parking vor încânta invitaţii dumneavoastră încă de la 
sosire.

Cu participarea celor mai renumiţi maeștrii bucătari, am conceput delicioase preparate culinare comparabile cu cele mai înalte standarde de fine dining.
Indiferent de natura evenimentului planificat, pachetele de servicii Biavati sunt garanţia eficienţei și a confortului dumneavoastră.

Biavati - The Events Venue. Spiritul evenimentelor de succes.

GALA DINNER



GALA DINNER

 - ROUND TABLES -
capacitate maximă 600 persoane



CONTACT

+40   730   333   433
www.b iavat ievents . ro
welcome@biavatievents.ro

Str. Sergei Vasilievici Rahmaninov nr. 2B • București S2 • România 


