CURSURI FESTIVE
ofertă specială 2015

FESTIVITĂŢI DE ABSOLVIRE
şi BANCHETE

0722-177001

0724-553463

of f i ce@cur sur i f est i ve. r o
sibiu@inchiriere-robe.ro
w w w .i nchi ri er e- r obe. r o
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Pachete de bază:
Pachetul BASIC:
robă de închiriat
tocă de închiriat
eşarfă de închiriat
asistenţă în planificarea şi organizarea cursului
festiv
 personal calificat pentru distribuţia ţinutelor
 transportul ţinutelor





Preţ pachet: de la 15 lei / absolvent

Pachetul BRONZE:
robă de închiriat
toca ce rămâne ca amintire
eşarfă de închiriat
asistenţă în planificarea şi organizarea cursului
festiv
 personal calificat pentru distribuţia ţinutelor
 transportul ţinutelor





Preţ pachet: de la 25 lei / absolvent

Pachetul SILVER:
 robă de închiriat
 toca şi eşarfa ce rămân ca amintire absolvenţilor
 diplome cu şnur pentru absolvenţi şi invitaţii
pentru profesori
 asistenţă în planificarea şi organizarea cursului
festiv
 personal calificat pentru distribuţia ţinutelor
 transportul ţinutelor
Preţ pachet: de la 35 lei / absolvent

www.cursurifestive.ro
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Servicii suplimentare:
 personalizare eşarfă
 personalizare tocă prin brodare
 trandafiri pentru absolvenţi
 buchete flori pentru doamnele profesoare (pe buchet)
 diplomă cu şnur (format A4 color)
 diplomă tip letopiseţ, cu plic
 invitaţii pentru profesori (pe bucată)
 ciucuri / canafi pentru toci – orice culoare (pe bucată)
 sală pentru curs festiv (Sala Thalia / Sala Casei de Cultură)
 filmarea profesională a festivităţii cu o cameră video +
prelucrarea materialului filmat (pe eveniment)
 fotografierea profesională a evenimentului + prelucrarea
imaginilor (pe eveniment)
 DVD-uri simple, în plic, cu materialul foto / video prelucrat
 DVD-uri personalizate, în carcasă, cu materialul foto / video
prelucrat
 medalii pentru şefii de promoţie (pe bucată)
 plachetă personalizată pentru decan / decanul de an (pe bucată)
 aranjamente florale

3-5 lei
10 lei
5 lei
15-20 lei
2-3 lei
4-5 lei
3-5 lei
2 lei
600 lei/h
de la 400 lei
de la 400 lei
3 lei
5 lei
20-30 lei
50-80 lei
50-100 lei

www.cursurifestive.ro
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Pachetul G
GO
OLLD
D:
 robă de închiriat
 toca şi eşarfa personalizată ce rămân ca
amintire absolvenţilor
 o diplomă onorifică pentru fiecare absolvent
 o floare pentru fiecare absolvent (trandafir 50 cm)
 invitaţii pentru profesori
 filmarea şi fotografierea profesională a festivităţii şi
prelucrarea materialelor video (format DVD) şi foto
 carcase şi DVD-uri personalizate cu festivitatea de
absolvire pentru fiecare absolvent
 album de promoţie – în format digital
 asistenţă în planificarea şi organizarea cursului festiv
 personal calificat pentru distribuţia ţinutelor
 transportul ţinutelor
Preţul pachetului variază în funcţie de numărul de
absolvenţi. Vă rugăm să ne solicitaţi o ofertă concretă.
Pentru minim 80 de absolvenţi garantăm un preţ de 54 lei / absolvent.

www.cursurifestive.ro
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Pachetul P
PLLA
ATTIIN
NU
UM
M:
 robă de închiriat
 toca şi eşarfa personalizată ce rămân ca amintire
absolvenţilor
 o diplomă onorifică pentru fiecare absolvent
 o floare pentru fiecare absolvent (trandafir 50 cm)
 invitaţii şi flori pentru profesori
 filmarea şi fotografierea profesională a festivităţii şi
prelucrarea materialelor video (format DVD) şi foto
 carcase şi DVD-uri personalizate cu festivitatea de
absolvire pentru fiecare absolvent
 album de promoţie – în format digital
 mini-protocol pentru absolvenţi şi invitaţii lor: şampanie,
fursecuri, saleuri, pişcoturi, apă minerală şi apă plată

 medalie pentru şeful de promoţie
 plachetă aniversară pentru decan / tutore de an
 aranjarea mesei pentru prezidiu (faţă de masă,
ornamente florale, apă minerală/plată, pahare)
 asistenţă în planificarea şi organizarea cursului festiv
 personal calificat pentru distribuţia ţinutelor
Preţul pachetului variază în funcţie de numărul de absolvenţi.
Vă rugăm să ne solicitaţi o ofertă concretă.
Pentru minim 100 de absolvenţi garantăm un preţ de 68 lei / absolvent.
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Pachetul TTO
OTTA
ALL: Curs festiv + Banchet
Este alcătuit din Pachetul PLATINUM la care se adaugă:
 trofeu personalizat pentru conducerea facultăţii,
inscripţionat cu promoţia absolvenţilor
 moment remember (slide-show personalizat cu poze ale
absolvenţilor)
 meniu banchet: aperitive, gustare caldă, unul sau două
feluri de bază, desert, cafea, fructe, băuturi alcoolice
(whisky, Martini, bere, vin) şi nealcoolice (Cola, Fanta,
Sprite, Granini, Cappy), saleuri, alune
 aranjamente florale pe fiecare masă
 tort personalizat cu promoţia şi anul absolvirii
 DJ profesionist + instalaţie de sonorizare
 filmarea şi fotografierea profesională a banchetului şi
prelucrarea materialelor video (format DVD) şi foto
 carcase şi DVD-uri personalizate cu banchetul pentru
fiecare absolvent
 sală pentru banchet
Preţul pachetului variază în funcţie de numărul de
absolvenţi şi de condiţiile solicitate.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru o ofertă concretă.

www.cursurifestive.ro

