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CONFERINŢĂ     BUSINESS MEETING     SOCIAL EVENTS

5 SALOANE     GRĂDINĂ     PISCINĂ 

De la întâlniri importante până la conferinţe, nunţi şi petreceri, avem toate 
facilităţile şi experienţa necesară pentru a face din fiecare eveniment organizat la 
noi, unul reuşit, ce se va desfăşura conform planului stabilit.  
  
Oferim fiecărui client un event planner pentru a ajuta la coordonarea fiecărui aspect 
al evenimentului. De asemenea, echipa noastră de bucătari cu ani de experienţă şi 
idei inovative vă va oferi de la canapé, la patru feluri de mâncare, bufet pentru prânz 
de lucru şi multe altele, iar gustul mâncării va impresiona oaspeţii, cu siguranţă.

Jubilé CONCEPT

Jubile Concept are 5 salaoane elegante, remarcabile şi flexibile, grădină şi piscină.  
    
Unul dintre saloane este separat, iar celelalte patru sunt conectate prin pereţi mobili.  
Pereţii mobili se pot înlătura astfel încât cele patru saloane vor deveni unul singur, 
care va avea capacitatea de a găzdui peste 1000 de persoane.   
Acestea pot fi rezervate în mod individual sau combinat, iar fiecare dintre ele 
poate fi amenajat în funcţie de nevoile dumneavoastră: o zonă de recepţie pentru 
cocktail-uri, o sală de consiliu formală sau un ballroom pentru evenimente private.  
    
Alături de aceste minunate saloane, Jubile Concept dispune de o grădină fabuloasă 
cu piscină, în jurul căreia se pot organiza evenimente în aer liber.

https://instagurum.com/u/jubile.theballroom
https://www.facebook.com/jubiletheballroom/




FURNIZOR AL CASEI REGALE A ROMANIEI
Pentru Jubilé The Ballroom, acordarea titlului de Furnizor al 
Casei Regale a României reprezintă o evoluţie, venită din dorinţa 
constantă de a se ridică la cele mai înalte standarde, atât în ceea 
ce privesc serviciile, cât şi produsele şi totodată o recunoaştere 
a calităţii, implicării, seriozităţii şi profesionalismului companiei.



 

Jubilé 
Corporate

Avem servicii de neeglat, facilităţi 
excelente şi de asemenea tehnologia ce 
va aduce la viaţă toate planurile tale atunci 
când organizezi conferinţe, business 
meeting-uri, lansări de produse şi multe 
alte eveniemente ce ţin de afacerile tale.
 
Astfel încât vei avea parte de WI-FI în 
fiecare salon, echipamente de prezentare 
şi o echipa de experţi ce vor fi la faţa locului 
pentru a vă fi de ajutor atunci când aveţi 
nevoie. Echipamentele de tip: flipcharts, 
ecrane, sisteme de microfon şi laptopuri. 
pot fi furnizate la cerere.





Jubilé Concept  
Garden Party

Cauţi un loc extraordinar pentru o petrecere în aer liber? Jubilé Concept, 
situat în Nordul Bucureştiului, îţi pune la dispoziţie o grădină superbă şi 
cele mai interesante servicii pentru un eveniment memorabil.  
Îţi punem la dispoziţie meniuri personalizate, pachete opţionale în 
funcţie de preferinţe şi tematica evenimentului tău, grădină amenajată 
şi multe altele. Ţie îţi rămâne doar să te bucuri alături de cei dragi ! 





Jubilé ConcepT
Social
Indiferent dacă plănuiţi o nuntă numeroasă, 
un botez sau o petrecere intimă, avem 
cunoştinţele şi experienţa pentru a face 
evenimentul dumneavoastră cu adevărat 
memorabil. 
  
În locaţia noastră veţi găsi cinci saloane 
uimitoare, elegante, spaţioase, cu un 
design ce va impresiona invitaţii precum şi 
o grădină fabuloasă cu piscină. 
  
Chef-ul nostru bucătar împreună cu echipa 
sa, vor putea satisface toate tipurile de 
evenimente, oferind meniuri distincte şi 
preparate superlative.







TABEL CAPACITĂŢi

ROOM NAME                Banquet        Cabaret          Reception       Theatre       Classroom      Boardroom     U-shape     Hollow Square

VENUE 1                            270               170                 400                340               180                  >12              >18                >24

VENUE 2                            230               130                 350                300               140                  >12              >18                >24

VENUE 3                            230               130                 350                300               140                  >12              >18                >24

VENUE 4                            270               170                 400                340               180                  >12              >18                >24

VENUE 5                            230               130                 350                300               140                  >12              >18                >24
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