
 YPC Café este o cafenea care va deveni un loc de întâlnire a 

persoanelor pasionate și preocupate de dezvoltare personală și 

profesională prin crearea Centrului de Dezvoltare Personală, unde 

se vor desfășura evenimente specifice: workshopuri de dezvoltare 

personală, întâlniri de networking, expoziții de artă, concerte, speakeri 

speciali precum și multe alte evenimente excepționale. 

Concept 

Misiunea noastră este să susținem 

comunitatea să facă diferența. 

YPC Café 

Your Personal  

Development Space 

 YPC Café este un proiect de antreprenoriat social ce susține 

ONG-urile și proiectele sociale cu impact pozitiv în societate.  

 Unicitatea acestui concept este dată de faptul că profitul 

locației va fi direcționat către ONG-uri pentru susținerea unor 

proiecte și cauze sociale cu impact în comunitate.  

 ONG-urile sunt parte a societății civile și joacă un rol 

important în soluționarea multor probleme economice, sociale, 

culturale și de altă natură contribuind astfel la realizarea unui 

echilibru în societate.  

 De asemenea, YPC Café va desfășura anual sesiuni de 

concursuri de proiecte sociale, la care ONG-urile pot apela pentru 

finanțarea proiectelor lor.  

Help build a better society 



 

Valorile pe care le promovăm și vă invităm să le 

împărtășiti sunt : 

 Optimismul și veselia 

 Spiritul de familie: sprijin, încurajare, 

grija față de echipă și clienți 

 Creativitatea și inovarea 

 Corectitudinea și sinceritatea 

 Dezvoltarea personală și profesională. 

 YPC Café va fi perceput ca un spațiu cald și primitor, unde 

gazdele crează o relație specială cu clienții, de încredere și simpatie. 

Se dorește ca pe lângă parteneriatele media realizate, baza promovării 

cafenelei să fie recomandările clienților mulțumiți.  

Grupul țintă YPC Café: 

 Profesioniști cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 

de ani din toate domeniile de activitate și industriile, 

interesați de cultură, dezvoltare personală și cărora le 

place să socializeze. 

Help build a better society 

YPC Café 

Your Personal  

Development Space 
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 Susținerea ONG-urilor în proiectele și 

cauzele care aduc o contribuție reală și 

o schimbare vizibilă în societate. 

  

 Crearea Centrului de Dezvoltare 

Personală și Profesională YPC Café. 

 Crearea Comunității de oameni 

valoroși, motivați și pasionați de 

dezvoltare personală. 

Know-how-ul cu care venim, entuziasmul și 

tăria cu care credem în acest proiect ne vor 

asigura succesul! 

Help build a better society 

YPC Café 

Your Personal  

Development Space 



Activități YPC Café: 

 YPC Café va organiza o varietate de evenimente proprii 

de calitate.  

 În plus, Centrul va susține și organizarea unor 

evenimente ale altor ONG-uri, oferind sală gratuit, în limita 

disponibilității. Astfel va ajuta multe organizații care se 

confruntă cu această problemă. 

 Centrul de Dezvoltare Personală și Profesională va găzdui workshopuri 

tematice, traininguri și conferințe de dezvoltare personală și profesională, întâlniri de 

networking, dar si expoziții de artă și fotografie.  

 De asemenea, vor avea loc lansări de carte, spectacole ale tinerilor artiști sau 

pasionaților de muzică, concursuri cu jocuri de societate, evenimente cu invitați speciali, 

precum și multe alte noutăți, concursuri și surprize. 

Cafeneaua va oferi acces gratuit la internet wireless și la o serie 

de reviste și ziare profesionale, precum și o variată bibliotecă de 

cărti de dezvoltare și autocunoaștere.   

Help build a better society 

YPC Café 

Your Personal  

Development Space 



Avantaje parteneri    

 Platinum  Gold  Silver  

Menționarea numelui partenerului în comunicatele de presă și 

articolele publicate în presa scrisă și on-line; 

      

Logo-ul partenerului va fi prezent pe: 

 site-ul YPC cafe la secțiunea parteneri 

 site-ul YPC cu link direct către site-ul partener 

 materialele tipărite: flyere, afișe, broșură (print şi 

electronic), mapa proiectului, meniu 

 machetele de promovare a proiectului publicate de 

partenerii media 

 materialele de suport de workshop 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Implicarea într-un proiect de CSR (Corporate Social 

Responsability ) care are rolul de a schimba societatea. 

      

Facilități fiscale       

Promovarea partenerului în newsletterul YPC        

Un pachet avantajos de beneficii pentru organizarea de întâlniri, 

traininguri, workshopuri, conferințe, teambuildinguri în cadrul 

locației 

     

Prezența logo-ului partenerului în spotul video de promovare       

Posibilitatea organizării unui stand de prezentare în locație      

Momentul partenerului în timpul unui eveniment organizat în 

locație 

    

Rularea periodică a unui spot video de prezentare a partenerului 

pe ecranul din cadrul locației  

    

Raport de comunicare media al proiectului cu aparițiile ce fac 

referire la partener 

     

Posibilitatea amplasării banner-ului partenerului sau altor 

materiale publicitare în locație  

    

Pentru ca proiectul să aibă impactul scontat avem nevoie de susținerea TA. Vrem în 

primul rând, să crezi alături de noi în proiect și în importanța lui pentru construirea unei societăți 

mai bune și dezvoltarea unei comunități de elită. 

Parteneriatul cu YPC Café  

Your Personal Development Space 



Pentru orice detalii contactați echipa  

YOUNG PROFESSIONALS CLUB 

 

Dragoș Barbălată – Project Manager  

Mail: dragos.barbalata@youngprofessionals.ro 

Tel: 0751.466.860 

 

Irina Botnari –Project Officer 

Mail: irina.botnari@youngprofessionals.ro 

Tel: 0743.121.339 

 

Diana Ferenț– Fundraising Officer 

Mail: diana.ferent@youngprofessionals.ro 

Tel: 0726.207.082 

Site: www.youngprofessionals.ro  

Organizator 

 Cafeneaua va fi administrată de Young Professionals Club (YPC), iar staff-ul va fi 

format în majoritate din voluntari, oameni energici, pozitivi și pasionați de ceea ce fac.  

 Fondat în 2008, Young Professionals Club este o organizație nonguvernamentală, 

înființată pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare profesională și personală a membrilor 

săi. Membrii activi ai organizației lucrează în companii din diverse domenii, cu o experiență 

bogată în finanțe-banci, turism, construcții, juridic, comunicare, relații publice etc., precum și în 

antreprenoriat. În ultimii ani, YPC și-a orientat atenția spre proiecte de antreprenoriat social, 

ce au scopul de a lăsa o amprentă pozitivă nu numai asupra membrilor, ci și asupra societății, 

prin implicarea în activități îndrăznețe și de impact.  

 Proiecte de dezvoltare personală 

și profesională marca YPC: „Young 

Professionals Academy”, „Povești de 

succes”, „Corporate Matching Event” 

un important eveniment de business 

networking din București.  

 Proiectele sociale YPC adresate 

copiilor sunt: "Șansă pentru rolul vieții" - 

o experiență unică de film-making, 

"Daruiește un zâmbet" - pentru copiii 

bolnavi de cancer de la Spitalul Marie 

Curie, „Pro Kids Academy”– o alternativă 

de educație non-formală pentru copiii de 

grădiniță. Printre inițiativele ecologiste se 

găsesc proiectele: „Linked to Green” și 

„Go Forest”. 

Help build a better society 

YPC Café 

Your Personal  

Development Space 
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