Biggest venue in Romania,
entirely dedicated to corporate events.
A magnificent location. State-of-the-art design. Leading edge technology.

A spectacular complex, four exquisite venues
dedicated to corporate events
With a modern and unique approach, these spaces lead
the way to fulfilling all safety and entertainment
requirements. The sophisticated design that surpasses
all expectations gives this place a charm that is hard to
match.

Events should always be remarkable, that is why we
created a special ambiance that fits any corporate
identity along with the world’s most advanced audiovideo technologies.

Our team is always ready and dedicated to meeting all
requirements with skill and
motivation.
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01 FACE

The largest and most exclusive event
venue in Romania
With its lush ambiance, Face is bound to hosting
remarkable events, for up to 2000 guests.
The cutting-edge design complemented by the most
advanced audio-video technologies, translates any
participant into a spectacular landscape.
From complex conferences and exclusive cocktail parties,
to product launches and VIP events, Face offers the ideal
space and support for a successful event.



Area 1700 sqm



Smoking area



Capacity 200-2000 pax



Dedicated Kitchen



600 mp LED



Parking 200+

02 KUSIN

State-of-the-art every step of the way.
Face Kusin is the trademark for impeccable taste, balance
and extraordinary design. The space spreads over a total
area of 900 sqm and can accommodate up to 1000 people.
Despite having a striking apperience, Face Kusin is a warm
and welcoming environment, wrapped in natural wood
tones with stone inserts.

The venues’ identity is inspired by a realm of perfection in
which the ultra-modern and fully equipped kitchen is the
centerpiece.
Face Kusin is nothing but fascinating.



Area 900 sqm



Access to Forest



Capacity 100-1000 pax



Dedicated Kitchen



60 sqm LED



Parking 200+

03 SOCIAL
Meant to fulfill the highest standards.

Social is an adjustable venue with a remarkable ambiance.
It features advanced lighting systems, brand-new sound
systems, personalized architecture and ultra-modern
design.
This space is perfect for the fashionable but relaxed event.
Whether you are planning a conference, brand activation or
training, we look forward to meeting you, along with our
impeccable services.



Area 700 sqm



85 sqm Lobby



Capacity 100-1000 pax



Terrace 150 sqm



110 sqm LED



Closed terrace 60 sqm



Dedicated Kitchen



Parking 200+

04 FOREST

Fresh and relaxing. Close to the nature.
Seemingly simple and unpretentious, a corporate event
that is held in the heart of the nature can be truly
amazing. Your guests will be absolutely captivated by the
natural surroundings.
The Secret Forest spreads over 1500 sqm of natural forest,
featuring ultra-modern bars and furniture, 100% versatile
and flexible.
The freshness, the ample spaces and the enchanting lights
will relax and electrify the atmosphere of any event.



Area 1500 sqm



Smoking area



Capacity 100-2400 pax



Access to terrace



Dedicated Kitchen



Parking 200+

EVENTS

The best choice for corporate events.
Our boldness and care for details turn any event held at
Face Convention Center into an unforgettable
experience.
The comfort of this design creates connections between
people.
Whether we are talking about organizing a demanding
conference or a cocktail, we have designed refined
spaces with ultra-advanced technologies to support your
work and goals.

We believe in firm handshakes and genuine smiles, so
now you know what to expect.
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CONTACT

Unique and sophisticated. High-end facilities

Telefon: +4 0720 880 266
Email: office@facecorporate.com
Adresa: Piata Presei Libere 3-5, Bucuresti, RO (ROMEXPO)
www.facecorporate.com

Cel mai mare complex dedicat
evenimentelor corporate din Romania.
Spatii digitale. Design ultra-modern. Tehnologie de ultima ora.

Un complex grandios, 4 spatii extraordinare
dedicate evenimentelor corporate.
Într-o manieră modernă și exclusivistă, spațiile au fost
create special pentru a îndeplini toate cerințele legate
de siguranță și entertainment. Eleganța este desăvârșită
prin stiluri sofisticate de design care depășesc orice
așteptare.

Echipa noastră cunoaște și respectă rigorile de
organizare a evenimentelor corporate și este
întotdeauna pregatită să îndeplinească cerințele cu
profesionalism și cu zâmbetul pe buze.

Fiindcă evenimentele trebuie să fie întotdeauna
remarcabile, spațiile creează un ambient deosebit
pentru orice identitate corporativă și sunt dotate cu
cele mai avansate tehnologii audio-video din lume.

Credem în puterea strângerii de mână și a zâmbetului
sincer, așa că acum poți să intuiești deja ce te așteaptă.
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01 FACE

Cel mai mare si cel mai exclusivist
spatiu de evenimente din România.
Cu o ambianță luxuriantă, Face este destinat
evenimentelor remarcabile. Fiind special creat pentru
evenimente grandioase, spațiul poate găzdui peste 2000
persoane.
Designul ultra-modern, completat de cele mai avansate
tehnologii audio-video transpune orice participant într-un
peisaj spectaculos.
De la conferințe complexe și cocktail-uri exclusiviste la
lansări de produs și evenimente VIP, Face oferă spațiul
ideal și suportul necesar pentru un eveniment de succes.



Suprafață 1700 mp



200 mp spațiu fumatori



Capacitate 200-2000 pax



Bucătărie proprie



600 mp LED



Parcare 200+ locuri

02 KUSIN
Design spectaculos dintr-un
capat în altul.

Kusin reprezintă semnătura bunului gust, a armoniei și a
designului extraordinar. Spațiul se desfășoară pe o
suprafață totală de 900 mp și poate găzdui până la 1000
persoane.
Deși împunător, Kusin este cât se poate de cald, fiind
îmbrăcat în nuanțe de lemn natur cu inserții de piatră.

Spațiul are o identitate inspirată dintr-un tărâm al
perfecțiunii, în care interiorul ultramodern și complet
echipat este piesa de rezistență. Totodată, este conceput
pentru oamenii care știu cât de mult contează detaliile.
Kusin este departe de a fi un spațiu de evenimente
oarecare. Este fascinant.



Suprafață 900 mp



Access la Forest



Capacitate 100-1000 pax



Bucatarie proprie



60 mp LED



Parcare 200+ locuri

03 SOCIAL

Creat pentru a sustine cele mai înalte
standarde.
Social este un spațiu multifuncțional cu o ambianță
distinctă. Dispune de sisteme avansate de iluminare,
instalații de ultimă generație, arhitectură personalizată și
un design ultra-modern.
Spațiul reprezintă definiția evenimentului cochet, dar
relaxat. Indiferent dacă planifici o conferință, o activare
de brand sau un training, așteptăm cu nerăbdare să îți fim
alături, cu serviciul nostru impecabil.



Suprafață 700 mp



Terasă 150 mp



Capacitate 100-1000 pax



Terasă 60 mp (inchisă)



85 mp Lobby



Bucatarie proprie



110 mp LED



Parcare 200+ locuri

04 FOREST
Proaspat si relaxant. Aproape de
natura.

Aparent simplu, nepretențios, evenimentul corporate în
natură poate fi mai mult decât extraordinar, cu un efect
inedit asupra participanților, tocmai prin potențialul pe
care cadrul verde îl creează în exprimarea acestui concept.
Forest reprezintă 1500 mp de pădure naturală, în care sunt
amplasate baruri și mobilier ultra-modern, 100% versatil și
personalizabil.
Mirosul proaspăt, spațiul aerisit și luminile feerice vor
energiza și vor destinde atmosfera oricărui eveniment.



Suprafață 1500 mp



Bucatarie proprie



Capacitate 100-1500 pax



Parcare 200+ locuri



Spațiu natural

EVENIMENTE
Alegerea perfecta pentru organizarea
evenimentelor de orice tip.
Originalitatea și importanța acordată detaliului
transformă orice eveniment organizat la Face într-o
experiență desăvârșită.
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Grație designului, Face Convention Center este un
spațiu pentru conexiuni.
Fie că vorbim despre organizarea unei conferințe sau a
unui cocktail pretențios, am conceput spații
caracterizate de bun gust, tehnologii ultra-avansate și
rafinament, care să-ți susțină activitatea și misiunea
organizațională.
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CONTACT

Alegerea perfecta pentru organizarea
evenimentelor de orice tip.
Telefon: +4 0720 880 266
Email: office@facecorporate.com
Adresa: Piata Presei Libere 3-5, Bucuresti, RO (ROMEXPO)
www.facecorporate.com

