
PETRECERI PENTRU COPII 

 

Craciun 2013 



Pentru petrecerile de Craciun din 2013, 
echipa Absolute Events, va ofera multe surprize frumoase, 

 destinate celor mici! 
 

Avem toate ingredientele pentru realizarea unei petreceri de neuitat, 
 pentru copiii dumneavoastra!  

 
Gasirea locatiei perfecte  
Decor in tema Craciunului  

Catering pentru cei mici dar si pentru cei mari 
Personaje de animatie din lumea de basm a lui Mos Craciun si nu numai 

Jocuri si ateliere ce ii vor bucura pe cei mici  
Piese de teatru interactive 

Numere de magie care ii vor tine cu sufletul la gura pe toti 
Cadouri alese cu grija 

  
… dar si multe alte idei, pe care le putem combina si personaliza 

 in functie de preferintele si bugetul dumneavoastra. 



Intampinare cu mascotele preferate ale copiilor  
si fotografii la fata locului 

Indragitul Ren Rudolph sau Bradutul de Craciun vor intampina micutii oaspeti si vor 
face poze haioase cu ei, poze care vor fi printate pe loc si oferite invitatilor pentru 

o amintire draga.  
Pret: 50 Euro/ora/mascota 

 
Pachete foto pentru intregul eveniment (3 ore), 

si/sau poze la fata locului :  
 

Pachet foto 1: 135 Euro 
 include fotografiile prelucrate de la eveniment oferite pe DVD personalizat 

Pachet foto 2: 170 Euro 
 include fotografiile prelucrate de la eveniment oferite pe DVD personalizat 

si pana in 30 de fotografii printate si oferite la fata locului 
Pachet foto 3: 200 Euro 

 include fotografiile prelucrate de la eveniment oferite pe DVD personalizat 
si 31-50 de fotografii printate si oferite la fata locului 

Pachet foto 4: 150 Euro 
include 50 de fotografii magnetice printate si oferite la fata locului 

 
Pachet video (3 ore): 110 Euro  

include filmarea intregului eveniment in sistem HD,  
montarea si un generic de 5-10 minute pe muzica, cu momentele cele mai haioase 

din timpul evenimentului. Filmarea va fi predata pe DVD si pe suport blu ray. 
 



Décor “Bradul de Craciun si fotoliul Mosului” 
Bradul (artificial) impodobit, fotoliul Mosului si o cutie uriasa in 
care sa incapa toate cadourile pentru copii si sa mentina surpriza 
pana la momentul asteptat cu nerabdare, cand Mosul imparte cadourile. 
      
Pret: 80 eur/3 ore 
 
 

Decor “Casa lui Mos Craciun” 
Sa pasesti in casa lui Mos Craciun nu ti se intampla chiar in fiecare 
zi, mai ales ca e locul unde pot aparea in orice moment surprize placute.  
Focul arde in semineu, spiridusii sunt pregatiti, fotoliul  Mosului si 
cadourile asteapta langa bradul impodobit.  
Panou cu dimensiunea de 4X2 m si figurine de spiridusi de 1,5 m
      
Pret: 135 eur/3 ore 
 
 

Figurine pentru intampinare si panou fotografii haioase 
Poti adauga si panoul cu decupaje fete pentru fotografii haioase cu 
spiridusul si renul  - 45 eur 
sau figurinele de Craciun , in forma de Om de zapada si Spiridus de 1,5X2 
m, personalizate cu mesajul tau - 35 eur 

Decorul spatiului destinat petrecerii 
 



 
Decoratiuni cu baloane 
 
Figurine din baloane  
Figurine din baloane colorate de 100-120 cm:  
Oameni de zapada (120 cm),  
braduti cu globuri (100 cm) si cadouri (50X50 cm)   
Pret pachet de 15 figurine: 120 eur 
 
Ninsoare de baloane:  100 eur 
(pachet décor din 150 de baloane cu heliu) 
 
Ghirlanda de baloane:  
incepand de la 85 eur 



SOSIREA LUI MOS CRACIUN  
(divertisment cu Mosul, care imparte cadourile) 

Moş Crăciun darnic şi bun! - program pentru 20-30 de copii. 
Moşul drag va veni, va asculta colindele şi poeziile celor mici, îi va distra, 
îi va povăţui şi, bineînţeles, le va împărţi cadouri.  
Pret: 80 Euro pentru program cu durata – 30-40 minute (20 copii)  
Pret: 90 Euro pentru program cu durata – 1 ora (30 copii) 
Pentru un Mos cu barba naturala, pretul creste cu 35 euro 
 
 
Moş Crăciun personalizat! - program pentru 20 de copii 
Moşul va veni şi îi va surprinde pe copii cu detaliile pe care el le ştie 
despre fiecare. 
Un moment cu umor, veselie şi cu sfaturi pentru cei mici! 
Pret: 100 Euro pentru program cu durata de 1 ora 
Pret: 145 Euro pentru program cu durata de 2 ore 
Pentru un Mos cu barba naturala, pretul creste cu 35 euro 
 
 
Moş Crăciun şi Spiriduşul Ţopăilă, veniţi din Lumea Veseliei! 
Spiriduşul Ţopăilă va veni cu tolba plină cu jocuri şi cântecele pentru a-i  
deschide calea Moşului! 
Pret: 110 Euro pentru program cu durata de 1 ora (20 min. jocuri şi 
cântecele cu Spiriduşul si 40 min Moşul şi Spiriduşul). 
Pret: 165 Euro pentru program de 2 ore 
Pentru un Mos cu barba naturala, pretul creste cu 30 euro 
 
 



Spectacole de teatru pentru copii  
cu tema de CRACIUN (partea I) 

Piesa de teatru de papusi “Poveste de Craciun”  
Craciunul este in pericol? Fii alaturi de Spiridusii lui Mos Craciun in incercarea 
lor de a salva Craciunul, intr-o aventura care-i va tine pe cei mici cu sufletul la 
gura. (piesa cu 6 personaje interpretate de 2 actori papusari) 
Durata: 30 min                                                            Pret: 220 eur  
 
Spectacol de teatru “Fabrica de jucarii 1”  
Spiridusii lui Mos Craciun – Spiri si Puck - sunt doua personaje fantastice si pline 
de magie pe care Mos Craciun cu greu le struneste. Un spectacol de teatru 
complet, interactiv, in trei personaje. Include decor casa lui Mos Craciun), 
muzica si lumini.  
Durata: 30 min                                              Pret: 320 eur  
 
Spectacol de teatru “Fabrica de jucarii 2: Rudolph si Papusa de portelan”  
Continuam spectacolul de teatru pentru copii "Fabrica de Jucarii" intr-un nou 
episod ce are loc in cea mai indragita locuinta, Casa lui Mos Craciun de la Polul 
Nord. Care este legatura intre Rudolph si Papusa de portelan? Veti afla in piesa 
de teatru de Craciun pe care copiii o vor astepta cu sufletul la gura!.  
Durata: 30min                                                           Pret: 320 eur 
 
Spectacol de improvizatie “Spiridusii veseli’  
Un spectacol de improvizatie pentru copii, cu adevarat surprinzator, plin de 
dinamism si creativitate. Entuziasmul celor trei actori este contagios, iar parintii 
vor fi cu siguranta uimiti si vor zambi mandri vazandu-si copiii in acest spectacol 
unde cu totii devin actori. Nu include decor. Se preteaza pt copii peste 7 ani 
Durata: 30min                                                    Pret: 320 eur  



Spectacole de teatru pentru copii  
cu tema de CRACIUN (partea II-a) 

Spectacol de teatru “A disparut Mos Craciun”  
Spectacol de teatru interactiv pentru copii dar şi pentru părinţi! cu 
tematică de Crăciun, o minunată poveste, foarte amuzantă, o creaţie 
originală, cu personaje îndrăgite și cunoscute de către copii. Matei, 
Mama, Vrăjitorul Vară-Chioară, Omul de Zăpadă, Spiridușul, Crăiasa 
Zăpezii, cele 6 personaje fiind interpretate de 3 actori talentati. 
Durata: 40 min                                                          Pret: 185 eur 
 
 
Spectacol de teatru interactiv “Spiridusul Zburator”  
Categorie de varsta: 3-12 ani,  personaje interpretate de 4 actori  
Spectacol prietenos, potrivit si pentru copii mici 
Toata lumea il asteapta pe Mos Craciun, cu sacul sau plin de jucarii. 
El trebuie sa soseasca din clipa-n clipa, se fac ultimele pregatiri insa, 
in ultimul moment o veste trista este data de catre Iepuras – Mos 
Craciun a fost rapit de Vrajitoarea cea Rea. Copiii, ajutati de Spiridus 
trebuie sa gaseasca o solutie de salvare a lui Mos Craciun. Cer 
ajutorul Pinguinilor, Ursilor polari, Oamenilor de Zapada dar nimeni 
nu are curaj s-o infrunte pe Vrajtoare. Intr-un final, la ideea 
Spiridusului, toti se hotarasc sa organizeze o vanatoare. Se duc la 
Vrajitoare, si imitand o vanatoare reala, aceasta de frica il elibereaza 
pe Mos Craciun. Mos Craciun, multumeste copiilor si le spune ca va 
trece pe la fiecare cu daruri. 
Durata spectacolului: 35-40 min      Pret: 200 eur 
 
 



Spectacolul “Vedeta pentru Mos Craciun”  
Anul acesta copiii (care au un talent, care urmeza cursuri de dans, 
muzica, etc) sunt cei care fac spectacolul de Craciun intr-un show 
organizat si regizat, condus de un MC si un asistent haios-spiridus. 
Include  décor. 
Durata: 30-45 min  Pret: 380 eur 
 
Alte spectacole de teatru indragite de copii 
In afara de spectacolele prezentate mai sus cu tema Craciunului 
putem da viata multor alte personaje indragite de cei mici prin piese 
de teatru in 2 sau 3 actori, cum ar fi: Veronica; Peter Pan; Pinocchio; 
Alba ca Zapada; Groznicele peripetii ale lui Dovlecel; Rapunzel; 
Scaparatoarea; Aladyn. Include décor –o panza pictata in tema 
povestii 
Durata: 30-40 min  Pret: 150 eur in 2 actori sau 
              185 eur in 3 actori 
 
Spectacol de Magie  
Un spectacol de magie interactiv, pentru copii de toate vârstele, 
antrenant și amuzant, la care copiii vor privi fascinaţi. Vor dispărea și 
vor apărea obiecte, vor zbura mesele, iar iepurașii și porumbeii vor 
face senzaţie!  
Durata: 30-40 min                  Pret: 165 eur 
 

Alte spectacole pentru copii 

ATENTIE:  
Pretul pieselor de teatru nu include si sonorizarea evenimentului, pretul acesteia este: 125 Eur/3 ore 



 
PROGRAME DE DIVERTISMENT 
 Animatori  

Este ocazia perfecta pentru a le face copiilor o surpriza pe care sa nu o uite prea 
curand: sa se distreze alaturi de personajele  de poveste pe care le indragesc, cu o 
multime de jocuri interactive care sa-i implice si sa-i bucure, pictura pe fata si 
figurine din baloane modelabile.  
Personaje de iarna: Spiridus, Craciunita, Bradut, Craiasa Zapezii, Om de Zapada  
si multe alte personaje de poveste.  
Pentru  minim 2 ore   Pret: de la 40 eur/personaj/ora  
   
Sumo Mania  
Inseamna distractie si rasete pentru absolut toata lumea in costumele uriase  
de jucatori Sumo pentru copii, completate de casti si saltea de protectie.  
Durata: 1h   Pret: 120 eur  
 
Karaoke  
Inseamna un playlist perfect pentru cei mici si sansa  
de a decoperii un viitor star. Include DJ si MC  
Durata: 3h                                  Pret: 140 eur  
 
Tobe  
Un concept de spectacol deosebit, interactiv, in care copiii  
se distreaza cu instrumente muzicale accesibile lor si  
usor de folosit, adica instrumentele de percutie,  
totul sub indrumarea unui coordonator. 
Durata: 45 min                           Pret: 140 eur  
  

 

                                                                                                  



Ateliere de Craciun 
  Cei mici ii vor ajuta pe spiridusi in atelierele de decorat turta dulce, globuri si  

Oameni de Zapada. 
Oferta nu include animatori/coordonatori, aceste ateliere pot fi alese impreuna cu 
un program de animatie, iar unele necesita coordonator.  
Preturile includ amenajarea atelierelor si consumabilele pentru 20 de copii.  
Consumabilele suplimentare sunt optionale si costa 35-40 eur/ pentru 20 copii 
functie de specificul atelierului 
Coordonator ateliere si activitati creative: 50 eur/2 ore 
 
Atelierul de decorat Turta dulce                                  Pret: 60 eur 
Include turta dulce, creioane glazura 
 
Atelierul de decorat oameni de zapada    Pret: 60 eur 
Copiii confectioneaza Oameni de Zapada din hartie pe care ii imbraca cu fulare, 
manusi si caciulite.  
 
Atelierul de decorat globuri de Craciun (necesita coordonator)   Pret: 60 eur 
Globurile de Craciun vor fi ingenios colorate si decorate de cei mici.  
 
Atelierul de creatie “Bradutul Impodobit”  (necesita coordonator) Pret: 95 eur 
Copiii se distreaza pictand si decaorand un bradut de carton de 140 cm inaltime, 
care poate face deliciul parintilor pentru perioada sarbatorilor, putand fi expus in 
sediul companiei.  
 
Atelierul de creatie “Tablou cu amprente colorate”   Pret: 115 eur 
(necesita coordonator) 
Copiii isi pun amprentele cu manute colorate pe un tablou de mari dimensiuni care 
poate fi apoi expus in sediul companiei. 
 



Echipamente  
pentru o petrecere de neuitat 

 
 
Sonorizare eveniment 
(pe durata intregului eveniment: 3 ore) 
Sistem sonorizare profesional 500W, DJ si playlist cu tematica 
de Craciun. Recomandat pentru evenimente indoor cu pana 
la 200 de invitati. 
Durata: 3h    Pret: 125 eur 
 
Jocuri gonflabile 
Transforma orice locatie intr-un spatiu de joaca pentru copiii.  
Gonflabilele sunt de cea mai buna calitate pentru ca 
siguranta copiilor este pe primul loc pentru noi. Se pot monta 
in interior, fara a deteriora in niciun fel suprafata de contact.  
•Joc gonflabil Piscina cu bile:  130 euro/3 ore 
•Joc gonflabil Bouncer Happy:  120 euro/3 ore 
•Joc gonflabil Bouncer Iepurasi:  150 euro/3 ore 
•Joc gonflabil Corabia Piratilor:  160 euro/3 ore 
•Trambulina elastica:   115 euro/3 ore 
•Joc Softplay (Zona de joaca este alcatuita din mai multe 
elemente ce pot fi aranjate in functie de spatiul disponibil si 
de preferinte):   100 euro/3 ore 

 
•Preturile de la jocurile gonflabile includ transport in 
Bucuresti, montare si demontare si asistenta. 



 

 

 

 

 

 

 

Candy Bar, de la 180 eur (de la 50 persoane) 
- 50 macarons diverse sortimente 
- 20 cupcakes cu filling si topping crema de ciocolata 
alba cu diverse arome si decoratiuni 
- 15 acadele martipan 
- 25 cakepops cu ciocolata 
- 20 pahare mousse ciocolata belgiana si capsuni 
-1,5 kg mini eclere & mini tarte cu fructe 
- transport, amenajare, inchiriere obiecte de decor si 
standuri 
 
Fantana de ciocolata, cu ciocolata profesionala, de 
cea mai buna calitate, disponibila in doua variante:  
-ChocoFiesta (pana la 50 invitati) de la 150 eur/3 ore 
-Events (pana la 200 invitati) de la 200 eur/3 ore 
(10 kg fructe, 5 kg ciocolata) 
 
Masina de vata de zahar si Masina de Popcorn. 
Petrecerea de Craciun este cel mai bun moment 
pentru a aduce surprize dulci pentru cei mici! 
130 euro/masina/3 ore 
 
Preturile de mai sus includ personalul de operare, 
transportul (Bucuresti) si montarea echipamentelor, 
precum si consumabilele. 
 

SURPRIZE DULCI 



Detalii 

•Toate preturile sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. 

•Preturile pot suporta modificari in functie de cerintele particulare ale 

evenimentului.  

•Preturile pentru décor, baloane, ateliere, jocuri gonflabile includ transportul 

si manopera in Bucuresti pentru comenzi de minim 50 euro fara tva. In cazul in 

care comenzile sunt mai mici de 50 euro, se va percepe o taxa suplimentara de 

transport de 10 euro. 

•Imaginile utilizate au caracter de suport.  

•Impreuna cu dumneavoastra vom creea un pachet de servicii care sa 

corespunda dorintelor dumneavoastra si bugetului pe care doriti sa il alocati si 

care sa ii surprinda si incante pe cei mici. 

Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie cu mare drag , 

la numerele: 0733.685.202 / 203  

si pe email la: roxana.adam@absolute-events.ro  sau  

madalina.vladescu@absolute-events.ro 
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