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Cine suntem noi?  

Înființată in 2010 ca firmă organizatoare de evenimente, YES EVENTS s-a impus
ulterior si pe piata închirierii de logistică, furnizând corturi, mobilier, mobilier led,
accesorii diverse, decoruri tematice personalizate, aranjamente florale, personal
specializat pentru manipularea, montajul/demontajul, transportul în locație al
acestora, staff tehnic si event manager pe toata durata desfășurării evenimentelor.
Serviciile noastre se adreseaza, în mod special, agențiilor de organizări evenimente,
agențiilor de PR si locațiilor.

Și pentru că am gasit mereu fascinante poveștile de “making of”, am dezvoltat în
paralel și divizia de wedding-planning.

YES EVENTS este formată dintr-o echipa de oameni cu experiență, atât în furnizare și
manipulare de logistică, cât și manageri de proiecte, personal specializat pe partea
de coordonare și organizare .



De ce YES Events? 

• Ne place să planificăm totul, iar imaginația și spiritul de moment ne-au
ajutat de multe ori să facem lucrurile să funcționeze ca un mecanism perfect.

• Ne place să fim atenți la detalii si exagerăm probabil uneori, dar avem
norocul de a lucra cu oameni cel puțin la fel de exigenți ca și noi. De aici și
evenimentele organizate pentru diferitele corporații, agenții de publicitate și,
bineînteles, colaborările permanente cu locații organizatoare de evenimente
și organizatori, care ne recomandă.

• Nici nu se putea altfel pentru că ne-am propus nu doar să „ducem la capat”
lucrurile incepute, ci să încercăm de fiecare dată să obținem un zambet de
mulțumire din partea clienților noștri. Și de ce nu, să spună:

YES!



NEW

Scaune bambus

Scaune pliabile, din 
bambus.



NEW
Scaune Louis

(din lemn, cu tapiserie sezut
& spǎtar din ratan)



NEW

Suport farfurie

(Flower; din ratan;
diametru 38cm)



NEW

Suport farfurie

(Sun; din ratan, 
diametru 33cm)



Scaune Puffy-Fluffy

Scaune cu tapiserie
din catifea, ROZ & VERDE.
și cadru metalic auriu.







Scaune Chameleon

Scaune metalice, aurii, 

cu pernițe din catifea:  ivoire, grej, 
negru.





Scaune
Washington

Un model de scaun foarte elegant și confortabil, din piele
ecologică sau catifea și spătar cu sau fără tapiserie.

Disponibil in 3 variante: auriu, auriu-rose și black-gold.









Scaune Ghost

Scaune transparente, 
din policarbonat







Scaune Pilgrim

Scaune din lemn, 

cu pernițe detașabile.





Scaune Chiavari

Scaune din lemn,

vintage.





Mese dreptunghiulare, din lemn

Dimensiuni: 2.75x1x0.8m





Mese sitting

1) mese dreptunghiulare
Dimensiuni: 183x76x76cm

2) mese rotunde
Dimensiuni: 183cmØ, 76cmH 



Fețe de masǎ –
catifea/paiete

Catifea, culori disponibile: 

VERDE, ROZ, BEIGE

Paiete, culori disponibile: 
auriu, rose-auriu, negru.

Fețe de masǎ
- din alte materiale

Culori disponibile: alb, ivoire, 
albastru, gri deschis, beige, 

negru, etcetera.











Sfeșnice

cu lumânǎri LED, 
8 braƫe, aurii; inǎltime 1.10m





Tacâmuri aurii

(Setul conține: 
2/3 furculițe, 2/3 cuțite

și linguriță)





Pahare colorate
(disponibile în variantele: roz, albastru, turquoise)



FARFURII SUPORT 

(transparentǎ, cu striaƫii; diametru 32cm)



FARFURII SUPORT 

(din sticlǎ Murano, aurii; 
diametru 32cm)





Farfurii suport

Alte 3 variante in stoc:

- transparente, cu dungǎ aurie,

- transparente, cu bobițe aurii, 

- tip frunzǎ. 

(Diametru 32cm))





Șervete textile

Culori & texturi & plieri diferite, în funcție de tematica evenimentului.



Masa ovală, tip Washington

Masă tip Washington, aurie - dimensiuni: 3x1.20m



Masǎ dreptunghiularǎ, tip Washington

Masă tip Washington, aurie - dimensiuni: 2.4x1.20m



Masă candy bar

Masă LOVE, 3D;  blat din sticlă transparentă; dimensiuni: 280x50x92cm.



Corturi cu deschidere de 
15m și 20m 

Corturi modulare la 5m, 
cu poliplan ALB sau TRANSPARENT.

(Inaltime la streasina 3m, 
in coama 5.5m / 6.25m)













Corturi 5x5m,

tip pagodǎ

(inaltime 2.4m/3m la streașină).







Corturi africane /stretch 

Corturi tip umbrar, 

fǎrǎ pereti/laterale.

Dimensiuni: 10x15m, 10x20m

(H streașină 2.2m, iar în coamă 5m)

Prelata este tratată UV si ignifugată.



Corturi cu deschidere de 10m

Corturi modulare (din 5 in 5m), cu poliplan
alb; laterale cu ferestre sau mate.

Înalțime streașină 2.4m, iar în coamă 4m.
Pot fi utilate complet cu: podea si mocheta, 

iluminat, mobilier, climatizare.etera.



Ring de dans



Corturi ușoare, tip pavilion

Variante disponibile: 3x3m / 6x3m / 6x4m / 8x4m
(umbrare, cu structurǎ foldabilǎ; 

înălțime 2.01/2.15m la streașină, 3.27/3.91m în coamă)





Mobilier  luminos

din polipropilenă albă, LED RGB.
Banchetǎ serpuita (0.4x1.20m) 

Cuburi (0.4x0.4m) 
Mese cocktail (70cmØ, 1.20mH) 

Scaun de bar 
blat 70cmØ, 120cmH





Baruri mobile, LED RGB

Dimensiuni / modul bar: 1.75x0.75x1.10m 

Baruri, variante: un modul si 2 frapiere laterale) SAU doua-trei module

Bar circular – cu diametru exterior de 3m



Mobilier lounge

Canapele
Cu huse textile, albe sau negre.
Dimensiuni: 180x88x66cm

Masuțe de cafea
Dimensiuni: 55x55x45cm.
Culori: alb, negru, rosu

Tabureți
Cu huse textile albe, negre sau
rosii
Dimensiuni: 54x54x39cm



Fotolii

Tip Ikea, dimensiuni: 79x78x45cm.
Cu huse textile: crem, gri sau roșu



Pufi /Beanbags

Dimensiuni: 0.75x1m
Material textil impermeabil



Mese & scaune, 

tip bistro

Dimensiuni masǎ: 0.8x0.8m.

Din metal, culoare negru.





Seturi berǎrie

Dimensiuni: 

Masǎ 200x50cm

Bǎncuƫǎ 200x25cm



Mese cocktail

Dimensiuni: 85cmØ, 113cm



Mese cu inǎltime
reglabilǎ

- cocktail / cafea

Mese cu blat din sticlă si picior
metalic argintiu

Dimensiuni: 57cmØ, H reglabilă
(55cm minim/90cm maxim) 



Garderobe mobile

Dimensiuni: 66x97x164cm

Suporturi metalice cu 58 sau
60 agațători, numerotate



Stâlpi delimitare

Metalici, argintii – cu șnur catifea (roșu) 

SAU cu banda delimitare (negru) 



Alte servicii pe care le putem
integra sau putem oferi

consultanƫa & recomandǎri:

- panouri delimitare spatii;
- panouri / fundaluri zone foto;

- aranjamente florale;
- scenotehnica & sonorizare;

- iluminat architectural;
- servicii climatizare corturi;
- butaforii pentru petreceri

tematice;
- tipǎrituri si alte materiale

personalizate
(invitatii, meniuri, 
carduri asezare, 

spidere,  etcetera);
- servicii catering & bar.



Yes Events

Str. Matei Voievod nr. 28,

parter, sector 2, Bucuresti

Email: office@yesevents.ro

Website: www.yesevents.ro

Facebook: 
https://www.facebook.com/yesevents.ro/

Telefon:  0722 899 893 / 0730 707 089
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