




REGULAMENT

Licitația este organizată cu sprijinul consultantului

IRINA BUCUR -Artmark si GALATECA

Maître-priseur: Marius Florin VIZANTE si Vlad BABENCO

1. Produsele scoase la licitație pot fi vizionate în catalog și în 

zona de expunere din lobby în ziua evenimentului.

2. În timpul licitației cu strigare, plasați oferta dorită.

3.  Dacă sunteți câștigător, semnalați unuia dintre voluntari

pentru a semna fișa de licitație.

4. După eveniment, veți primi informațiile necesare pentru a intra 

în posesia bunului câștigat.



Avangardism, Armonie, Inovație.

Originale și iconice , creațiile OXYDO reprezinta adevărate

sculpturi prêt-à-porter.

Creația oferită (OXYDO 1.1_08C)  este un rezultat al 

colaborării cu artistul newyorkez Francis Bitonti, cunoscut

pentru modalitatea unică în lume, prin care mixează

designul digital de ultimă oră cu noile tehnologii de 

fabricație.    

Forma rotundă este încadrată de o structură volumetrică, 

tipărită 3D, cu textură geometrică. Jocul de dimensiuni și

materiale contrastante este accentuat de combinația

detaliilor metalice ușoare și printul cu tehnologie laser de 

ultimă generatie.

Culoarea vibrantă îi oferă produsului o atractivitate

deosebită, în timp ce inovația, priceperea și

minuțiozitatea hand made îl desăvârșesc.

WEARABLE SCULPTURES

Preț de listă:  350 euro | Preț de pornire: 180 eurohttp://oxydoeyewear.tumblr.com

http://oxydoeyewear.tumblr.com/


AZAY

Bijuterie Jasper pandantiv albastru oval 

montat în palladium și Butoni Jasper placați 

cu platină semnate WEDGEWOOD

Wedgwood este Furnizor Oficial al Casei Regale a 

Marii Britanii și își inspiră creațiile din elemente 

decorative neo-clasice romane și grecești. 

Setul licitat este realizat exclusiv din jasper 

prețios în cromatică de contrast, cu celebre 

basoreliefuri albe care au făcut din Wedgewood 

cea mai apreciată marcă britanică de porțelan 

din lume. 

Preț de listă:  380 euro | Preț de pornire: 300 euro
https://azay.ro/produs/butoni-jasper-placati-cu-

platina-patrat-leu/

https://azay.ro/produs/butoni-jasper-placati-cu-platina-patrat-leu/


Preț de listă:  2.223 EUR | Preț de pornire:  800  EUR

Colier din aur alb de 18K cu diamante

Brandul de bijuterii Teilor s-a lansat în 1998, dorind să 

ofere pasiune, inovație și eleganță - excepțional 

reprezentate în aur și pietre prețioase. 

Spectaculos ori discret, elementul definitoriu al brandului 

nostru se conturează în jurul conceptului de inovație –

colecțiile de bijuterii purtând amprenta Teilor – într-o 

continuă evoluție, nou și imprevizibil, elegant, dar nu 

întotdeauna clasic.

Pentru acest eveniment caritabil, Teilor ofera o bijuterie 

splendida din aur alb de 18K cu diamante, din coletia Pure 

Diamonds. Bijuteria asteapta sa produca efecte minunate, 

fiind un evergreen al ultimei colecții.

https://www.teilor.ro/colectii/bijuterii-diamante.html

https://www.teilor.ro/colectii/bijuterii-diamante.html


Preț de listă: 1.000 EUR | Preț de pornire: 500 EUR

Oferă-ți un moment de răsfăț și strălucire într-o 

rochie creată special pentru tine, din cele mai 

fine materiale.

Athena Philip oferă o rochie Made to Measure ce 

se adreseaza femeilor care vor să strălucească la 

evenimentele speciale din viața lor. 

Realizate manual, din materiale nobile, cu o 

atenție deosebită acordată finisajelor, rochiile 

Athena Philip dau un aer power-glam celor ce vor 

să le integreze în garderoba lor. 

Rochie de seara Made to Measure 

by Athena Philip 

http://www.athenaphilip.ro/rochii-de-mireasa-si-seara/

http://www.athenaphilip.ro/rochii-de-mireasa-si-seara/


Preț de listă:  1.500 EUR | Preț de pornire: 800 EUR

Renumitul brand TUDOR Personal Tailor vă pune la 

dispoziție un produs unic, ce va fi conceput în jurul 

personalității beneficiarului și realizat conform propriilor 

dimensiuni corporale dintr-o țesătură Scabal, unul dintre 

cei mai renumiți producători din lume.

De-a lungul experienței Made to Measure clientul este 

atent îndrumat de un consilier vestimentar care îi oferă 

soluții de stil adaptate nevoilor, preferințelor și 

conformației lui.

Țesătura va putea fi aleasă din selecția Jet Set (Scabal) 

bogată în texturi, pattern-uri și culori specifice stilului 

business.  

Costum Made to Measure din tesatura Scabal

Tu cum iti imaginezi eleganta?

http://www.tudor-tailor.com/ro/

http://www.tudor-tailor.com/ro/


Preț de listă: 1500 EUR | Preț de pornire: 500 EUR

Vază din cristal suflat cu aur  LALIQUE Ocean Crystals

Rene Lalique, supranumit "Sculptorul luminii" , este artistul care a 

provocat prin creațiile sale o adevărată revoluție în domeniul 

bijuteriilor, căutate astăzi de către muzeele și colecționari din 

întreaga lume.

Cristalul - componenta principală a bijuteriei - este cel care îi 

conferă acesteia puritatea, transparența și luminozitatea. 

Totodată, cristalul este cel care face o piesă de bijuterie prețioasă 

și prestigioasă.

Creațiile Lalique pot fi admirate astăzi în cadrul Metropolitan 

Museum of Art de la New York, Musée des Arts Decoratifs - Paris, 

Virginia Museum of Fine Arts - Richmond, The Hermitage Museum 

- St Petersburg sau MoMA- Tokyo. Toate obiectele și bijuteriile din 

cristal Lalique sunt lucrate manual, în Franța.



Blu Air și Happy Tour sunt alături de noi pentru a vă 

oferi sejurul de vis în orice destinație din Europa. 

Pachetul include:

2 bilete de avion dus-întors în orice destinație Blue Air 

2 nopți de cazare în camera dublă de 4*. 

Valabile în perioada 01.11.2017-15.06.2018. 

Preț de listă: 600 EUR  | Preț de pornire: 300 EUR

Tu alegi! Doua nopti de vis oriunde in Europa

la un Hotel de 4*

https://www.happytour.ro/

https://www.happytour.ro/


Un abonament complet de servicii medicale, bazat pe

conceptul de Concierge Medicine.

Fiecare pacient beneficiază de un Concierge Doctor

dedicat care coordonează tot traseul pacientului, până la

rezolvarea problemei medicale.

Fără timp de așteptare – timpul maxim de așteptare

este de 3-4 zile, oricât de complexă ar fi problema

medicală.

Preț de listă:  450 EUR | Preț de pornire: 300 EUR

Abonament Concierge Medical Exclusive

pentru tine și familia ta timp de 1 an

Abonamentul oferă acces la toate specialitățile medicale,

la numeroase teste de laborator și la investigații imagistice

de înaltă precizie, precum CT și RMN. În plus, aveti acces

gratuit la consultații pentru medicii din programul Visiting

Professors și puteți beneficia de second opinion gratuit,

obținut de la o instituție medicală din afara țării.

http://www.intermedicas.com/

http://www.intermedicas.com/


1 Year Membership  

Next Gen Leaders Hub este o organizație de lideri creată 

pentru a oferi o combinație de oportunități de învățare, 

contribuție, distracție și de afaceri profesioniștilor 

excepționali, tuturor membrilor echipei de conducere a 

companiilor lor. 

Activitatea principală a Hub-ului se desfășoară prin întâlniri 

lunare, care funcționează ca o platformă pentru învățare, 

dezvoltare de afaceri și networking. 

Hubul oferă o configurație diversă de membri care au o 

experiență vastă în multe funcții și industrii diferite, un 

factor care sporește beneficiile unui grup divers de lideri 

care doresc să împărtășească cunoștințele și experiența lor.

Preț de listă:  2.000 EUR/an | Preț de pornire: 700 EUR

Top Management Executives

http://www.nextgenclub.org/about-next-gen-club

http://www.nextgenclub.org/about-next-gen-club


În urma acestui curs, absolvenții vor deține cunoștințele

teoretice necesare susținerii examenului pentru obținerea 

certificatelor internaționale de conducător de 

ambarcațiune de agrement clasele C și D și obținerea

mențiunii S (sailing) și vor învăța deprinderile necesare

pentru manevrarea ambarcațiunilor de agrement cu 

motor și vele cu lungime de 2,5 m până la 24 m, 

destinate utilizării în scopuri sportive şi recreative, la nivel

de începători.

Preț de listă:  1.000 EUR  | Preț de pornire: 500 EUR

Curs de yachting pentru două persoane

Pentru cei ce cred că niciodată nu e prea târziu să îți descoperi o nouă pasiune.

http://www.seanergya.ro/

http://www.seanergya.ro/


Bubble Fauteille by Sacha Lakic   

Roche Bobois este unul dintre liderii mondiali în designul și 

distribuția de mobilier de lux. 

Fotoliile BUBBLE sunt disponibile cu structură fixă sau rotativă 

cu ajutorul unui mecanism cu memorie.

Mecanismul oferă posibilitatea de rotire a fotoliului revenind în 

poziția presetată.

La fel ca în modă, Roche Bobois lansează două noi colecții de 

produse în fiecare an în primăvara-vară și toamnă -iarnă.

La lansarea noii colecții Autumn-Winter 2017 (6-14 octombrie), 

am prezent în showroom o nouă versiune de canapele BUBBLE: 

varianta curbată.

Preț de listă: 2.200 EUR | Preț de pornire: 900 EUR



ASUS ZENBook Flip S (UX370)

Lightweight and limitless

ZenBook a reprezentat întotdeauna o categorie aparte

în segmentul laptopurilor ultraportabile, 

Dar ZenBook Flip S este o capodoperă elegantă, fără

vârstă, creată din aluminiu solid. Carcasa este creată

dintr-un singur bloc de metal, subțire de 10,9 mm. Cu o 

greutate de numai 1,1 kg, este extrem de portabil. Și 

pentru că este fabricat din aluminiu premium utilizat în 

industria aerospațială, este mai ușor decât aliajele de 

laptop standard, dar cu 50% mai rezistent.

Preț de listă:  1400 EUR | Preț de pornire: 900 EUR

https://www.asus.com/us/2-in-1-PCs/ASUS-ZenBook-Flip-S-UX370UA/

Fă ca totul să pară mai ușor!

https://www.asus.com/us/2-in-1-PCs/ASUS-ZenBook-Flip-S-UX370UA/


Preț evaluare: 300 EUR | Preț de pornire: 175 EUR

NUD

Artist - Mircea Nechita

Tehnică: gravură, seria 10/30, cu foiță de aur pointe seche

Dimensiuni: 52/47cm, 

An execuție : 2001

http://mirceanechita.ro/

,,Graficianul Mircea Nechita s-a anunțat încă de la sfârșitul

anilor ’90, din timpul studiilor, ca un exploziv povestitor în 

imagini al universului rural, hâtru, animist, genuin senzual …

Intensă vizual, cu libertăți compoziționale ludice, ca atunci

când nu ai inhibițiile propriei formații, cu semne și savori

cromatice dense, pictura lui Mircea Nechita este o 

promisiune la coacere.

http://mirceanechita.ro/


La doar câteva zile după ce a devenit nr 1 

mondial, Simona Halep oferă cu generozitate

un tricou și un set de mingi cu semnătură

personală!

Mulțumim Simona!

Tricou și set de mingi cu semnătură

Simona Halep

Preț de pornire: 550 euro





REGULAMENT

Licitatia este organizată cu sprijinul consultantului

IRINA BUCUR-Artmark și GALATECA

1. Produsele scoase la licitație pot fi vizionate în 

catalog și în zona de expunere din lobby în 

ziua evenimentului.

2. Alegeți produsul și completați suma pe care 

doriți să o oferiți în formularul de licitare

aferent.

3. Verificați ultima suma licitată la sfârșitul

evenimentului.

4. Dacă sunteți câștigător, semnalați unuia dintre 

voluntari sau așteptați să fiți contactat în 

săptămâna ulterioară evenimentului.



Un weekend la Hotel Teleferic 

(mic dejun si Spa incluse)

Preț listă: 200 EUR| Preț pornire: 100 EUR

Ia-ți grijile de pe cap și relaxează-te împreună cu partenerul

tău la Hotel Teleferic!

Valabil până la 20.12.2017

• 3 nopți cazare cu pensiune completă pentru 2 adulți, în cameră

dublă, Primire specială cu preparate tradiționale.

• Participare la tăiatul porcului și slujba de Crăciun în data de 24

Decembrie, ieșire la malul mării cu vin fiert în data de 24 Decembrie,

prânz festiv în ziua de Crăciun, cină tradițională de Crăciun și pachet de

băuturi, cadouri pentru cei mici sub brad, program de colinde și muzică

tradițională, acces la Entertainment Center.

Crăciun în Delta, în Complexul Green Village 4*

Preț listă: 420 EUR| Preț pornire: 300 EUR



Bilete la Concertul lui Mircea Baniciu și  

consumație inclusă pentru 6 persoane

Voucher la restaurant Isoletta 

Preț listă: 240 EUR| Preț pornire: 150 EUR

Preț listă: 213 EUR| Preț pornire: 120 EUR

Pentru că știm cât de importante sunt momentele alături de prieteni, îți 

oferim 5 bilete la concert pe 22 Noiembrie pentru a te energiza și o cină în 

valoare de 600 de lei.

Resturantul Isoletta vine în întâmpinarea dorințelor tale culinare și îți 

pune la dispoziție un voucher în valoare de 1000 de lei! 



Canapea extensibilă

Fotoliul Rumba

Preț listă: 170 EUR| Preț pornire: 80 EUR

Preț listă: 400 EUR| Preț pornire: 150 EUR

Pasiunea pentru culoare și confort s-a concretizat în 

realizarea acestui obiect original, confecționat din 

cherestea de fag, poliuretan de înaltă calitate, vată 

minet, fibră siliconizata si  tapițate cu stofe de import de 

cea mai bună calitate. 

Fotoliul nu a fost niciodată mai comod ca acum! Încearcă-l

și simte confortul acestui obiect indispensabil vieții tale!

Momentele tale acasă vor fi de acum înainte mai liniștite și

mai plăcute datorită fotoliului Rumba!



Fii deosebită în rochia cocktail albă!

..Sau într-o salopetă neagră din catifea!

Preț listă: 80 EUR| Preț pornire: 50 EUR

Preț listă: 80 EUR| Preț pornire: 50 EUR

Este ideală pentru femeile care își doresc un look puternic și 

elegant!

Această reinterpretare modernă, asimetrică este potrivită

tuturor tipurilor de siluetă! Persoana ce licitează iși poate 

alege ulterior mărimea.

Salopeta de seară este o alternativă la rochiile de seară

pentru femeile care își doresc să fie diferite, elegante, dar

și comode. Persoana ce licitează iși poate alege ulterior 

mărimea.



Geantă din piele tip servietă cu vinil atașat

Tablou „Drumul, Destinul și Amprenta”

Preț listă: 1500 EUR | Preț pornire: 200 EUR

Preț listă: 150 EUR | Preț pornire: 80 EUR

Geantă produs unicat, din piele de vițel brodat cu accesorii și

fermoare metalice.

Este concepută după modelul clasic, direfențiat de acesta

prin aplicarea unui disc original din colecția privată Anca Irina

Lefter.

ulei pe pânza

80x 100 cm

tehnică mixtă, în cuțit



Espressor Miele CM 6150

Preț de listă: 1.200 EUR  | Preț de pornire: 500 EUR

Laptop Dell Inspiron Gaming 7567

Un laptop de 15" pentru jocuri, care oferă imagini 

uimitoare datorită plăcii grafice NVIDIA® GeForce® GTX 

1050 şi celui mai nou procesor Intel®i7 quad-core din a 

şaptea generaţie. Jocurile sunt clare şi detaliate, datorită 

plăcii grafice până la NVIDIA® GeForce® GTX 100 şi celor 

4GB de memorie video GDDR5.

Espressor One Touch for Two pentru o savoare perfectă a 

cafelei. Creează spuma de lapte perfectă, complet automat! 

Ai parte de profiluri de utilizator personalizate și program de 

curățare automat.

Preț de listă: 1.000 EUR| Preț de pornire: 400 EUR



Preț de listă: 150 EUR  | Preț de pornire: 90 EUR

O pasiune transmisă din tată în fiu. Lemnia spune povestea 

designului neconvențional sculptat în lemn și piele. 

Prin mixarea texturilor naturale, a contururilor îndrăznețe și 

a structurilor arhitecturale, brandul iese din tiparele 

trendului și își creează un limbaj propriu. 

Geantă și portofel din piele și lemn de fag

Rochie unică semnată Maria Marinescu

Rochie creată special pentru evenimentul Galei din Inimă

pentru Viitor, din material creponat cu volane, ce oferă un

plus de feminitate si fluiditate oricărei siluete.

Preț de listă: 350  EUR  | Preț de pornire: 100 EUR



Shopping în valoare de 250 de euro alături

de un asistent personal

Preț listă: 250 EUR| Preț pornire: 150 EUR

Preț listă: 200 EUR| Preț pornire: 120 EUR

Niciodată nu ești hotărât ce vrei să cumperi și vrei 

mai multe sfaturi? Acum e simplu! Cumpără 

voucherul oferit de Marionnaud și bucură-te de 

produsele alese chiar din magazin!

Cină alături de dr. Wargha Enayati pentru 

8 persoane la Madame Pogany



Rachetă de Tenis Wilson semnată, Victor 

Hănescu

.

Un obiect inedit, care reprezintă performanța și 

succesul la cel mai înalt nivel. Tricoul este oferit cu 

generozitate din colecția proprie, de unul dintre cei 

mai emblematici fotbaliști ai Generației de Aur, 

Gică Popescu.  

Preț de listă: 350 EUR| Preț de pornire: 150  EUR

Tricoul lui Cristiano Ronaldo

oferit de Gică Popescu

Preț de listă: 3.500 EUR| Preț de pornire: 500 EUR

Victor Hănescu ocupă în acest moment locul 53 în

Turneu ATP al celor mai buni jucători de tennis din

lume și se află în topul ATP 100 pentru al 10-lea an

consecutiv.



Set butoni Cap de Bour din argint, eșarfa și batistă din mătase

Set butoni Cucuteni din argint, eșarfa și batistă din mătase

Butoni din argint masiv de cea mai bună calitate, cu model inspirat din

stema Principatului Moldovei, reprezentând capul de bour, simbol al

puterii.

Atent lucrate din mătase de cea mai bună calitate, eșarfa și batista de

buzunar sunt accesorii ce nu pot lipsi din garderoba unui bărbat

elegant.

Butoni din argint masiv de cea mai bună calitate, cu model inspirat din

cultura Cucuteni, traducând un simbol solar antic.

Setul Mărgărit inspiră aventura prin culorile inspirate din natură și

imprimeul îndrăzneț. Poți adăuga o pată de culoare unui costum sau

poți da o notă de stil unei ținute casual.

Preț de listă: 350 EUR| Preț de pornire: 150 EUR

Preț de listă: 350 EUR| Preț de pornire: 150  EUR



WeDine oferă spre licitație o experiență completă în doi.

Veți savura un meniu multi-course creat de un Chef invitat,

pregătit live, în spațiul dedicat evenimentului, în timp ce

veți savura un cocktail preparat special.

Toate acestea, pe ritmuri de muzică ambientale, într-un 

cadru intim si relaxat.

O experiență neconvențională de dining pentru doi

Preț de listă: 200 EUR| Preț de pornire: 90  EUR

Meniu preparat de chef la tine acasă,

în valoare de 200 EUR

Serviciile bucătarului chef la tine acasă pentru o singură 

seară/un singur eveniment. Your Personal Chef vă 

transformă casa într-un restaurant de 5 stele, iar cei mai 

buni bucătari vor crea platouri unice. Tu alegi meniul, ei 

merg la cumpărături și gătesc. Impresionează-i pe cei 

dragi!

Preț de listă: 200 EUR| Preț de pornire: 90  EUR



Geantă din piele semnată Mihai Albu

Preț listă: 250 EUR| Preț pornire: 150 EUR

Geantă de mână din cea mai nouă colecție semnată 

Mihai Albu, interior și exterior din piele naturală. 

L 26cm x l 16 cm



1 an de cursuri de muzică la Arpeggio Music School

Descoperă bucuria muzicii!

Poți alege oricare din cursuri.

Abonamentul include 4 lecții/ lună

Preț listă:  840 EUR| Preț pornire: 400 EUR

Preț listă: 1000 EUR| Preț pornire: 250 EUR

Naiul celebrului Gheorghe Zamfir

Exprimându-se artistic printr-un instrument aproape 

uitat, reușește să cucerească aplauzele întregii planete. 

Modifică forma, construcția și tehnica naiului, lărgindu-i 

considerabil paleta de intepretare. Introduce naiul în 

toate stilurile și genurile muzicale, revoluționând 

sunetul la scară universală.



O zi de răsfăț la Sara Studio

O echipă de profesioniști energici si motivați, toți antrenați 

să iți ofere o experiență personalizată, cu rezultate 

impecabile garantate! 

Pachetul include: Peeling detox, masaj cu roci vulcanice 

calde și masaj facial, servicii de înfrumusețare la alegere.

Preț listă: 350 EUR| Preț pornire: 130 EUR

Preț listă: 100 EUR| Preț pornire: 40 EUR

Beraria H iți oferă 4 bilete la concertul Taxi din 14 Nov

Ia-ți prietenii și bucură-te de un concert inedit!

Pe 14 Noiembrie ți-am rezervat masă la Berăria H pentru 

tine și cei mai buni 3 prieteni!



ROMANIAN DESIGN

by

Molecule F

Geantă printată  din piele naturală

„ZEBRA”  By Colors of my Life London

Preț de listă: 1.000 EUR 

Preț de pornire: 120 EUR
Preț de listă: 220 EUR

Preț pornire: 90 EUR

Preț de listă: 120 EUR

Preț pornire: 50 EUR

CANDY Fur Bag

piesă statement din

blană de vulpe polară

Tunică și Top by Ramelle

Mărime 36-40



Kimono din mătase

naturala și inserții 

Preț de listă: 200 EUR

Preț de pornire: 100 EUR

Kimono din catifea 

cu mătase naturală 

Preț de listă: 100  EUR

Preț de pornire: 50 EUR

Jachetă dublată din mătase

chinezească jacquard 

Preț de listă: 100 EUR

Preț de pornire: 50 EUR



Rochie din mătase  

Preț de listă: 200 EUR

Preț de pornire: 80 EUR

Trench by Silvia Șerban Trench by Silvia Șerban 

Preț de listă: 150 EUR

Preț de pornire: 80 EUR

Preț de listă: 150 EUR

Pret de pornire: 80 EUR

Rochie din voal 

Preț de listă: 500 EUR

Preț de pornire: 90 EUR



Palton si boneta din lână și 

bumbac (2-3 ani)

Preț de listă: 200 EUR

Preț de pornire: 90 EUR

Moonlight Clutch din catifea 

de mătase naturală

Preț de listă: 300 EUR

Preț de pornire: 100 EUR

Silk Idol Kimono (S-L)

Preț de listă: 350 EUR

Preț de pornire: 100 EUR


