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Infrastructura
Centrului Expozițional ROMEXPO
Pavilioanele B1 și B2
Pavilioanele B1 și B2, inaugurate în decembrie 2017, sunt
cele mai moderne spații de expunere ale ROMEXPO, ideale
pentru organizarea și găzduirea de evenimente de talie
internațională. Târguri de referință organizate de ROMEXPO,
precum Târgul de Turism al României, Indagra, BIFE-SIM au
loc în aceste spații de expunere, dar și multe alte manifestări
găzduite sau organizate în parteneriat precum Go Tech World
sau Digital Assembly.

Pavilionul B3
Este conceput ca un spațiu multifuncțional, care cuprinde: săli
de conferință, press corner, cafenea, un dispecerat pentru
primirea expozanților și derularea relațiilor cu aceștia și un
punct de informare a vizitatorilor.

Date tehnice
suprafață totală: 27.300 mp;
înălțime: 14,17 m;
capacitate: între 1 500 de persoane (B1) și 2.000 de
persoane (B2);
destinație: târguri, expoziții, conferințe internaționale,
spectacole;
facilitați / Dotări: serviciu de suspendare structuri,
promovare prin intermediul casetelor luminoase și a
mesh-urilor în interiorul și exteriorul pavilioanelor, uși de
marfă profesionale, degajamente de evacuare subterană și
în pavilion, structuri modulare cu multiple opțiuni de operare,
instalație de aer comprimat adaptată standardelor
internaționale.

Pavilionul Central
Un simbol al arhitecturii anilor 1960 care a devenit de-a lungul
timpului o emblemă a Bucureștiului, Pavilionul Central este,
de asemenea, simbol al ROMEXPO și găzduiește manifestări
dintre cele mai diverse, de la spectacole (Cirque de Soleil,
Disney on Ice), concerte (Jose Carreras, Enrique Iglesias), la
evenimente sportive (Campionatul European de Gimnastică
Aerobică 2011).

Pavilioanele C
La fel ca toate spațiile ROMEXPO, cele 6 pavilioane C, de tip
rectangular, oferă o mare libertate în amenajare și pot găzdui
atât târguri și expoziții, cât și evenimente corporate, lansări și
prezentări de produs, conferințe, congrese, competiții sportive
sau petreceri private.

Date tehnice
suprafață totală: 15 247 mp;
înălțime: 34 m;
capacitate:
destinație: spectacole, concerte, competiții sportive, târguri,
expoziții, conferințe internaționale;
facilitați / Dotări: o sală de conferințe, amenajare tip
amfiteatru, orice tip de dotare și serviciu la cerere.

Suprafețe totale brute:
Pavilionul C1 – 2.964 mp;
Pavilionul C2 – 3.925 mp;
Pavilionul C3 – 2.685 mp;
Pavilionul C4 – C5 – 5.201 mp;
Pavilionul C6 – 2.939 mp.

Săli de conferință ROMEXPO
Sala Titulescu este una dintre cele două săli de conferință
nou construite de ROMEXPO în Pavilionul B3 și beneficiază
de un aspect modern, ușor adaptabil specificului oricărui tip
de eveniment de anvergură.

Proiectată în oglindă cu Sala Titulescu, Sala Madgearu din
incinta Pavilionului B3 păstrează aspectul modern, ușor
adaptabil tuturor evenimentelor de amploare pe care le poate
găzdui.

capacitate: 250 de persoane;
destinație: conferințe, seminarii, conferințe de presă,
lansări/prezentări de produse, evenimente corporate;
facilități: ecrane de proiecție, instalație de sonorizare și
climatizare, zonă lounge, internet / WI-Fi; dispunerea meselor
se poate realiza, la cerere, în orice formă, în funcție de evenimentul organizat;
opțional: poate fi compartimentată astfel încât
capacitatea să se adapteze cerințelor;
suprafața: 1 300 mp;
amplasare: etaj, Pavilion B3

capacitate: 250 de persoane;
destinație: conferințe, seminarii, conferințe de presă,
lansări/prezentări de produse, evenimente corporate;
facilități: ecrane de proiecție, instalație de sonorizare și
climatizare, zonă lounge, internet / WI-Fi; dispunerea meselor
se poate realiza, la cerere, în orice formă, în funcție de evenimentul organizat;
opțional: poate fi compartimentată astfel încât
capacitatea să se adapteze cerințelor;
suprafața: 1300 mp;
amplasare: etaj, Pavilion B3.

Sala Eminescu este un spațiu versatil și somptuos, destinat
manifestărilor de mare anvergură, care să depășească toate
așteptările.

Alegerea perfectă pentru evenimente corporate este Sala
Sadoveanu, aceasta îmbinând în mod optim atmosfera
profesionistă de networking cu ambianța relaxată necesară
evenimentelor sociale.

capacitate: 460 de persoane;
destinație: conferințe, congrese, seminarii, petreceri cocktail
facilitați: dotată cu ecran de proiecție, instalație de sonorizare
și climatizare, podium pentru prezidiu, grupuri sanitare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, garderobă, internet /
WI-Fi; dispunerea meselor se poate realiza, la cerere, în orice
formă, în funcție de evenimentul organizat;
opțional: poate fi compartimentată astfel încât
capacitatea să se adapteze cerințelor;
suprafața: 540 mp;
amplasare: Pavilion E2.

capacitate: 80 de persoane;
destinație: conferințe, congrese, seminarii, petreceri cocktail,
evenimente corporate;
facilitați: ecran de protecție, instalație de sonorizare și climatizare; podium pentru prezidiu, inclusiv pentru persoanele cu
dizabilități, garderobă, internet / WI-Fi; dispunerea meselor se
poate realiza, la cerere, în orice formă, în funcție de evenimentul organizat;
opțional: poate fi compartimentată astfel încât
capacitatea să se adapteze cerințelor;
suprafața: 190 mp;
amplasare: Pavilion E2.

ROMEXPO vă oferă ocazia de a organiza evenimente și în
incinta Sălii Cupola aflată în clădirea sa simbol, Pavilionul
Central. Sala Cupola este locul ideal pentru evenimente
publice cu vizibilitate și mediatizare sporite.

Echipa de profesioniști a ROMEXPO vă oferă posibilitatea de
a vă configura propria sală de conferință, care să corespundă
viziunii pe care o aveți asupra evenimentului pe care îl
organizați. Sala construită în pavilion este alegerea ideală
pentru manifestări business-to-business care se desfășoară
în marja târgurilor organizate în interiorul Centrului
Expozițional.

capacitate: 100 de persoane;
destinație: conferințe, seminarii, conferințe de presă;
facilitați: ecran de proiecție, instalație de sonorizare; internet/
WI-Fi; dispunerea meselor se poate realiza, la cerere, în orice
formă, în funcție de evenimentul organizat;
suprafața: 170 mp;
amplasare: Pavilion Central, acces de la nivelul 0.

capacitate: 50 - 1 500 de persoane;
destinație: conferințe, seminarii, conferințe de presă;
facilitați: ecran de proiecție, instalație de sonorizare, internet/
Wi-Fi; dispunerea meselor se poate realiza, la cerere, în orice
formă, în funcție de evenimentul organizat;
amplasare: Pavilion B1 sau B2.
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