SONORIZARE EVENIMENTE
Pachet GOLD – 1800lei ….50-100 PERSOANE
Acest pachet contine un Mixer 1
bucata,
Boxe ridicate pe stativi 2 bucati,
Boxa subwoofer 1 bucata,
Conexiune internet wireless,
Microfon wireless 1 bucata,
Schela de lumini 1,5 metri.

Pentru ca dorim ca evenimentul
dumneavoastra sa fie unul deosebit, la
achizitionarea acestui pachet va oferim
12 Efecte de discoteca
4 buc -led par
6 buc led glob
1 buc - masina de fum
1 buc – masina de baloane mare

PREZENTA unei persoane DJ
Pachet SILVER -1500lei ……..50 PERSOANE
Acest pachet contine un Mixer 1
bucata,
Boxe ridicate pe stativi 2 bucati,
Boxa subwoofer 1 bucata,
Conexiune internet wireless,
Microfon wireless 1 bucata,
Schela de lumini 1,5 metri.

Pentru ca dorim ca evenimentul
dumneavoastra
sa fie unul deosebit, la achizitionarea
acestui pachet va oferim
8 Efecte de discoteca
2 buc -led par
2 buc led glob
1 buc - masina de fum
1 buc – masina de baloane mare

PREZENTA unei persoane DJ
Pachet PLATINA -2500lei…….100- 200 PERSOANE
Acest pachet contine un
Mixer 1 bucata,
Boxe ridicate pe stativi 2 bucati,
Boxa subwoofer 1 bucata,
Conexiune internet wireless,
Microfon wireless 1 bucata,
Schela de lumini 1,5 metri.

Pentru ca dorim ca evenimentul
dumneavoastra sa fie unul deosebit, la
achizitionarea acestui pachet va oferim
14 Efecte de discoteca
4 buc -led par
4 buc led glob
4 buc - laser-rosu verde
1 buc - masina de fum
1 buc – masina de baloane mare

PREZENTA A doua persoane DJ si MC

Sonorizare botez GOLD – 1000lei…..50 PERSOANE
Acest pachet contine un
Mixer 1 bucata,
Boxe ridicate pe stativi 2 bucati,
Conexiune internet wireless,
Microfon wireless 1 bucata,
Schela de lumini TIP 2 bucati

Pentru ca dorim ca evenimentul
dumneavoastrasa fie unul deosebit, la
achizitionarea acestui pachet va oferim
6 efecte de discoteca
3 buc -led par
2 buc - 2 led glob
1 buc - masina de fum
50 baloane aer diverse culori

Sonorizare botez PLATINUM – 1200lei…..50-100 PERSOANE
Acest pachet contine un
Mixer 1 bucata,
Boxe ridicate pe stativi 2 bucati,
Boxa subwoofer 1 bucata,
Conexiune internet wireless,
Microfon wireless 1 bucata,
Schela de lumini 1,5 metri.

Pentru ca dorim ca evenimentul
dumneavoastrasa fie unul deosebit, la
achizitionarea acestui pachet va oferim
8 efecte de discoteca
2 buc -led par
2 buc - 2 led glob
2 buc – laser rosu-verde
1 buc - masina de fum
1 buc – masina de baloane mica
100 baloane aer diverse culori

PREZENTA unei persoane DJ
Sonorizare cununie – 900lei …..50- 80 PERSOANE
Acest pachet contine un
Mixer 1 bucata,
Boxe ridicate pe stativi 2 bucati,
Boxa subwoofer 1 bucata,
Conexiune internet wireless,
Microfon wireless 1 bucata,
Schela de lumini 1,5 metri.

PREZENTA unei persoane DJ

Pentru ca dorim ca evenimentul
dumneavoastra sa fie unul deosebit, la
achizitionarea acestui pachet va oferim
6 Efecte de discoteca
2 buc -led par
2 buc led glob
1 buc - masina de fum
1 buc – masina de baloane

Sonorizare petreceri de firma – 2000lei- 50….100 PERSOANE
Acest pachet contine un
Mixer 1 bucata,
Boxe ridicate pe stativi 2 bucati,
Boxa subwoofer 1 bucata,
Conexiune internet wireless,
Microfon wireless 1 bucata,
Schela de lumini 1,5 metri.

Pentru ca dorim ca evenimentul
dumneavoastra sa fie unul deosebit,
la achizitionarea acestui pachet va oferim
12 Efecte de discoteca
4 buc -led par
6 buc led glob
1 buc - masina de fum
1 buc - masina de baloane mica

PREZENTA unei persoane DJ
Sonorizare petreceri pentru copii – 600lei 20 COPII..10 PERSOANE
Acest pachet contine un
Mixer 1 bucata,
Boxe ridicate pe stativi 2 bucati,
Conexiune internet wireless,
Microfon wireless 1 bucata,
Schela de lumini TIP T 1BUCATA.

Pentru ca dorim ca evenimentul
dumneavoastrasa fie unul deosebit, la
achizitionarea acestui pachet va oferim
:
4 efecte de discoteca
1 buc masina de fum
3 buc leduri glob
*Pentru un astfel de eveniment timpul
este limitat, maxim 3 ore.

PREZENTA unei persoane DJ
Sonorizare majorat – 800lei … 50 PERSOANE
Acest pachet contine un
Mixer 1 bucata,
Boxe ridicate pe stativi 2 bucati,
Boxa subwoofer 1 bucata,
Conexiune internet wireless,
Microfon wireless 1 bucata,
Schela de lumini tip 1,5 metri.
PREZENTA unei persoane DJ

Pentru ca dorim ca evenimentul
dumneavoastra sa fie unul deosebit, la
achizitionarea acestui pachet va oferim
GRATUIT:
6 efecte de discoteca
2 buc -led par
2 buc led glob
1 buc - masina de fum

FUM GREU
Pentru a crea o ambianta magica si de neuitat!
Datorita tehnologiei puteti sa transformati nunta voastra in ceva cu totul
special. Nu e nevoie sa va bazati doar pe abilitatile DJ vostru pentru a crea o
atmosfera incantatoare, ci sa folositi anumite efecte care vor transforma
evenimentul intr-un adevarat spectacol.
Fumul greu este realizat doar din gheata carbonica si emite un fum alb
inofensiv care va crea o "patura de nori" la picioarele voastre in timpul
dansului sau la primirea invitatilor.
Pentru amintirile nepretuite legate de primul dans ca sot si sotie, pentru o
atmosfera uimitoare si acel "uau" asteptat de la invitati, pentru a scoate in
evident importanta evenimentului si pentru un decor de senzatie va punem la
dispoztie urmatoarele pachete:

Pachet
BRONZ
SILVER
GOLD
PLATINUM

*Masina de fumgreupentrudansulmirilor
*Masina de fumgreupentrudansulmirilor
*Gheatacarbonicapentrubauturi (9 kg)
*Masina de fumgreupentrudansulmirilor
*Lumini led pentudansulmirilor (2 buc)
*Masina de fumgreupentrudansulmirilor
*Gheatacarbonicapentrubauturi (9 kg)
*Lumini led pentudansulmirilor (4 buc)

Pret
500 lei
600 lei
650 lei
750 lei

BALOANE
Baloanele transforma instant orice spatiu intr-o locatie de petrecere si ar trebui
sa fie nelipsite de la orice eveniment. Va punem la dispozitie o gama larga de
modele de baloane, de tip folie, cifre, litere, sauchiar jumbo, care aduc imediat
factorul wow pentru invitați.
PRET / buc.

Baloane cu heliu

5 lei

Balon Jumbo 110cm
(umplut cu alte 100 baloane)
Baloane personalizate 100buc
Baloanefolie
Baloane Cifre 86 cm
Baloane Litere 86 cm
Aranjament baloane litera 1,2 metri
Arcada din baloane

200 lei
150 lei
20 lei
55 lei
55 lei
80 lei
250 lei

Lumini ambientale & Schela lumini
Luminile ambientale sunt solutii foarte bune pentru transformarea unor spatii
partial banale, in acelceva care da viata decorului intr-un mod ceva reusi sa
trezeasca emotii pozitive .Acestea pot oferi o gama larga de lumini cromatice
precum: alb, galben, roz, mov - lila, albastru, verde, rosu si multe altele.
Pachet

Pret

Luminiambientale

Lungime 1,5m
Schela

Lungime 3m

*10 buc. led par
*set conectica
*montaj
*8 lumini led
*set conectica
*montaj
*12 lumini led
*set conectica
*montaj

450 lei

450 lei

600 lei

Te asteptam cu un candy bar care va ramane multa vreme in amintirea
invitatilor de la petrecerea ta, datorita combinatiei de produse elegante si cu
un gust irezistibil!
Fiecare ocazie speciala se poate transforma intr-un moment magic, asa ca tiam pregatit surprise dulci, care sa te bucure pe tine si pe invitatii tai: tarte cu
fructe, macarons, cupcakes, mini prajituri, cake pops, acadele din fondant si
multe alte bunatati. Din ingrediente fine si naturale, furnizorii nostrii au realizat
cele mai delicioase si inedited compozitii, in care au strecurat un strop de

entuziasm, pasiune si grija, pentru ca fiecare inghititura sa contureze amintirea
unei petreceri de neuitat.
Fie ca este vorba de un Candy Bar de Nunta, Botez sau un Candy Bar
Tematic, asteptam sa ne contactezi cu propunerile tale.
Candy bar-ul este montat cat mai aproape de ora de inceperea evenimentului,
astfel incat prajiturile sa fie cat mai proaspete. Acestea isi mentin prospetimea
pana la 12 ore.
PERSOANE
sub 30
30 - 50
50 - 80
80 - 100
100 - 120
120 - 150
150 - 200
200 - 250
peste 250

PRET
650 lei
750 lei
990 lei
1290 lei
1490 lei
1790 lei
1990 lei
2190 lei
ofertapersonalizata

MASA PLIMBAREATA si HOSTESS
Masa plimbareata – 600 lei

Pentru ca stim cat de importanta este primirea invitatiilor la un eveniment neam gandit sa va oferim ceva nou si inovator. Aceasta masa speciala va va
primi invitatii in cel mai elegant mod.
Pentru a se integra in decorul ales de dumneavoastra masa poate fi
personalizata. Va punem la dispozitie o gama variata de culori (alb, rosu,
albastru, mov, verde, auriu, argintiu) sau oricare alta culoare, precum si diferite
tematici (perioada interbelica, anii '60, anii '90, anii 2000).
Pachetul include: masa propriu-zisa, costumatia (rochie, peruca) si o
domnisoara frumoasa si eleganta care va va servii invitatii cu sampanie si ii va
fermeca cu zambetul ei.
Timpul de inchiriere este de 2 ore de la venirea primului invitat.
*Pentru a evita eventualele incidente masa nu se va plimba.

anumite conditii .
Hostess –400lei
Pentru ca stim cat de importanta este primirea invitatiilor la un eveniment va
propunem ne-am gandit sa va oferim ceva nou si inovator. Va va primi invitatii
in cel mai elegant mod.
Frumoase si rafinate, hostesele noastre sunt organizate si atente la detalii asa
felincatvenimentul sa fie unul de success.
Pachetul include 2 fete si este disponibil pentru maxim 150 de invitati. Pentru
un numar mai mare de invitati va sugeram sa mariti echipa hostesselor (la
pretul initial se mai adauga 200lei pentru fiecare hostess).
FOTO-VIDEO
Foto-video nunta
Pentru ca fiecare eveniment este diferit de oricare altul, noi va oferim
flexibilitatea in alegerea serviciilor si a pachetelor. Indiferent de pachetul pe
care ilalegetivave-tibucura de cea mai buna calitate si de cele mai noi
tehnologii in domeniu Foto Video.
Pachet SILVER – 4000 Lei
Acest pachet contine:
Prezenta unui fotograf si a unui cameraman pe toata durata evenimentului:
pregatire,cununie religioasa, petrecerea, sedinta foto si cununia civila (daca
are loc in aceiasizi);
Filmare full HD (1080p camera Panasonic);
Sedinta foto-video in ziua evenimentului;
Montajul complet cu meniu animat 120-180 min.;
Prelucrarea/post procesarea imaginilor;
Foto carte 20x20cm inchisa, 20x40cm deschisa cu 10 pagini;
Livrarea fotografiilor si filmarii pe stickuri personalizate (carcasa)
Pachet GOLD – 5000 Lei
Acest pachet contine:

Prezenta unui fotograf si a 2 cameramani pe toata durata evenimentului:
pregatire,cununie religioasa, petrecerea, sedinta foto si cununia civila (daca
are loc in aceiasi zi);
Filmare full HD (1080p cu 2 camere Panasonic);
Sedinta foto-video in ziua evenimentului;
Montajul complet cu meniu animat 120-180 min.;
Prelucrarea/post procesarea imaginilor;
Foto carte 20x20cm inchisa, 20x40cm deschisa cu 10 pagini;
Livrarea fotografiilor si filmarii pe stickuri personalizate (carcasa+coperta);
Videoclip Best moments 2-5 minute.
Foto-video botez - 1800lei
Venim in intampinarea dumneavoastra cu servicii foto-video de calitate si un
configurator de preturi care va permite sa adaptati si sa personalizati in
totalitate bugetu la locat serviciilor foto pentru botezul micutului
dumneavoastra. Acest pachet contine:
Prezenta unui fotograf si a unui cameraman pe toata durata evenimentului:
sedinta foto acasa, slujba religioasa, restaurant;
Filmare full HD (1080p, camera Panasonic), iar montajul final este de 1-3 ore;
Intro cu momentele importante (videoclip best moments 2-5 minute), din cadrul
botezului pe o melodie aleasa de dumneavoastra;
Prelucrarea/post procesareaimaginilor;
Fotocarte 20x20cm inchisa, 20x40cm deschisa cu 10 pagini;
Livrarea fotografii lor si filmarii pe stickuri personalizate -carcasa+coperta
Cabina foto
Scopul nostru este să oferim clienților noștri un serviciu de neegalat, fotografii
de calitate de primă clasă și cea mai distractive cabina foto.Cabinele foto sunt
excelente pentru orice ocazie în care fiecare invitat va pleca cu o amintire
de neuitat; nuntă, botez, evenimente corporative, petreceri, aniversari.

Se pot face fotografii in dublu exemplar cu toti invitatii, iar fotografiile pot
reprezenta un cadou oferit invitatilor pe langa clasicele marturii. Fotografiile
sunt formate din 4 cadre pe un suport de hartie 10/15 format A6, iarprintarea
se face pe loc. Pe perioada evenimentului de inchiriere cabina foto este oferit
suport tehnic.
Informatii utile:
Timpul de inchiriereeste pe toatadurataevenimentului.
Instalarea cabinei foto dureaza intre 30-45 min. Echipava fi prezenta cu o ora
inainte de inceperea evenimentului.
Spatiul necesar pentru cabina este de 2m x2m.
Dupa eveniment, veti primi toate pozele in format digital.
In functie de preferintele dumneavoastra, vom crea cel mai potrivit template
pentru eveniment.
Poze
Max. 100
(tarifsuplimentar pt. poze extra 5 lei/poza)
Nelimitat

Pret
900 lei
1500 lei

URSITOARE SI ANIMATIE COPII
Ursitoare 400lei
Cu siguranta vreti ca petrecerea de botez a bebelusului sa fie un moment
special, a carui amintire sa dainuiasca peste ani.Botezul reprezinta un moment
cu adevarat special, iar cum acestaeste dedicate copiilor, bineinteles,
Ce I mici trebuie sa fie in central atentiei. Pentru a avea garantia ca acestia se
vor distra pe cinstea legeursitoarele pentru botezul piciului tau si, cu siguranta
vei fi pe deplin multumit.
Cu o experienta bogata cu cei mici, aceste zane ursitoare pentru botez stiu
cum sa se faca cat mai placute in fata copiilor. Cu altecuvinte, acestia vor
patrunde intr-o lume de basm, alaturi de personajele lor preferate.Acest
pachet reprezinta o sceneta cu trei zane bune si un area care vin si ursesc
copilului cele mai bune si frumoase lucruri. Dupa acest moment toata lumea
este invitata sa faca poze alaturi de zane. Timpul este de aproximativ 30 minut
Personaje tematice 200lei/ora-PERSOANA

Prin prezența lor colorată, animatorii au rolul de a transforma total petrecerea
copilului tău, cu umor și bună dispoziție. Sărbătoritul va fi, bineînțeles,
încentrul atenției și, alături de ceilalți copii, se bucura de cele mai distractive
provocări. Uneori, nici măcar părinții nu pot sta pe margine!Jocurile diferă în
funcție de vârstă, de numărul copiilorși de spațiul liber pe care îl au la
dispoziție pentru a se desfășura învoie.
La noi găsești peste 100 de personaje Disney și eroi din desene animate pe
care cei mici îi iubesc! De la Minnie și Mickey Mouse, la Prințesa Elsa, Albăca-Zăpada, clovni și minioni, avem rețeta distracției pentru orice petrecere cu
copii.
Actorii dau viață celor mai îndrăgite personaje și, cu talent și pasiune, animă
petrecerea copilului tău într-un mod spectaculos. Programul de animație
include distracție cu baloane modelabile și picture faciale, activități pe care cei
mici le adoră.

