
PETRECERI PENTRU COPII 

 

Craciun 2014 



Pentru petrecerile de Craciun din 2014, 
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 ce 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. 

office@absolute-events.ro 

0733 685 202-203 



Intampinare cu Mascotele preferate ale copiilor  
Indragitul Ren Rudolph sau Bradutul de Craciun vor intampina micutii oaspeti si vor face 
poze haioase cu ei, poze care pot fi printate pe loc pe suport magnetic sau pe hartie 
fotografica si oferite invitatilor pentru o amintire draga.  
Pret: 270 Lei/ora/mascota 
 
 

Pachete de servicii foto-video profesionale 
 fotografi si cameramani experimentati 
           echipamente FOTO-VIDEO de ultima generatie 
 
 

Pachet foto 1: 600 Lei 
Include fotografiile de pe intreaga durata a evenimentului (cca 3 ore)  oferite pe DVD 
personalizat 
 
 
 

Pachet foto 2: 770 Lei 
Include fotografiile de pe intreaga durata a evenimentului oferite pe DVD personalizat 
si pana in 30 de fotografii printate pe hartie fotografica si oferite la fata locului 
 
 
 

Pachet foto 3: 910 Lei  
Include fotografiile de pe intreaga durata a evenimentului oferite pe DVD personalizat 
si 31-50 de fotografii printate pe hartie fotografica si oferite la fata locului 
 
 
 

Pachet foto 4: 820 Lei 
Include 100 fotografii cu participantii, oferite pe suport magnetic. 
Nu include fotografii de ambianta de la eveniment. 

 
 
 

Pachet video (3 ore): 460 Lei 
include filmarea intregului eveniment in sistem HD si montarea acesteia, pe DVD si BluRay. 
Bonus: un clip de maxim 10 minute cu cele mai frumoase momente din timpul evenimentului. 

  
 



Recuzita “Christmas Photo Booth”  
(fes  si barba de Mos Craciun, ochelari, buze,  nas, coarne de ren, inimioare, etc) 
Pret pachet: 100 lei/3 ore 
 
Acadele uriase, 50-70 cm inaltime 
Pret: de la 73 Lei/bucata 
 
Panou cu fete decupate pt poze cu Mos Craciun si Spiridusul 
Pret: 150 Lei/bucata/3 ore (dimensiune 120 cm L si 60 cm H) 
 
Figurine de Craciun in forma de Ren /Spiridus/Om de zapada 
folosite pt intampinare si pt poze, de aproximativ 1 metru inaltime, 
Pret: 123 Lei/bucata/3 ore 
 
Rama cadru cu decupaj pt fete – cap de ren si cap de spiridus 
Pret: 50 lei/bucata/3 ore 
 
Mesaj “Merry Christmas” din litere albe sau rosii 
Pret: 150 Lei/3 ore 
 
 

Décor si accesorii 
pentru poze de neuitat 



 
Décor “Bradul de Craciun si fotoliul Mosului” 
Bradul impodobit, fotoliul Mosului si o cutie uriasa sau 1 sac mare rosu de 
catifea in care sa incapa toate cadourile pentru copii 
Pret: 348 Lei/3 ore 
 
 
 
 
Decor “Magie de Craciun” 
Perdeaua de catifea rosie, covorul rosu, bradul impodobit, sacul mare 
pentru cadouri, fotoliul Mosului vor accentua atmosfera magica a 
Craciunui. 
Pret: 500 Lei/3 ore 
 
 
 
 
Decor “Casa lui Mos Craciun” 
In casa Mosului te asteapta multe surprize placute: focul arde in semineu, 
spiridusii sunt pusi pe sotii, iar Mosul ii asteapta pe cei mici sa le ofere 
cadourile in fotoliul lui confortabil de langa bradul impodobit. 
Panou cu dimensiunea de 4X2 m si figurine de spiridusi de 1/1,5 m,  
bradul impodobit, fotoliul mosului.    
Pret: 600 Lei/3 ore 
 

Decorul spatiului destinat petrecerii 
 



 
Decoratiuni cu baloane 
 

Folie Mos Craciun cu heliu, 100/115 cm: 135 Lei 
 
Covor de baloane:  165 Lei 
(pachet décor din 100 de baloane cu aer) 
 
Ghirlanda de baloane, 7 metri liniari: 380 Lei 
 
Ninsoare de baloane: 450 Lei 
(pachet cu 100 baloane cu heliu, albe sau sidefate ) 
 
15 figurine din baloane: 480 Lei  
Om de zapada (120 cm), bradut cu globuri (100 cm), cadouri (50X50 cm) 
 
*Comanda minima baloane: 450 Lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Moş Crăciun darnic şi bun! 
Moşul drag va veni, va asculta colindele şi poeziile celor mici, îi va distra, 
 îi va povăţui şi, bineînţeles, le va împărţi cadouri.  
Pret: 410 Lei pentru program cu durata de 1 ora (pana in 30 de copii)  
Pret: 460 Lei pentru program cu durata de1 ora  si jumatate (31-50 copii) 
Pret: 500 Lei pentru program cu durata de 2 ore (51-70 copii) 
 
 
Alte optiuni: 
-Mos cu barba naturala: pretul creste cu 150 lei/ora 
-Mos cu text in limba engleza sau germana : pretul creste cu 100 lei/ora 
-Moş Crăciun personalizat - program pentru  maxim 20 de copii 
Moşul îi va surprinde pe copii cu detaliile pe care el le ştie despre fiecare: 
pretul creste cu 50 lei/ora 
 
 
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: 500 Lei pentru program cu durata de 1 ora 
Pret: 550 Lei pentru program cu durata de 1 ora si jumatate 
Pret: 600 Lei pentru program de 2 ore 
 
 



Spectacole de teatru pentru copii cu tema de CRACIUN 

*Spectacol de teatru “Fabrica de jucarii : Rudolph si Papusa de portelan”  
Spectacolul are loc in cea mai indragita locuinta, Casa lui Mos Craciun de la 
Polul Nord. Ce reactie  are indragitul ren Rudolph fata de buclucasa papusa de 
portelan?Veti afla in piesa de teatru pe care copiii o vor astepta cu sufletul la 
gura!.  
Durata piesei: 30 min              Pret: 1360 Lei 
 
Spectacol de teatru “Regatul Inghetat”  
O lume de basm, o poveste despre puteri magice, care ne conduce pe toți, copii 
și adulți, în minunatul regat  Arendelle din mult indragita poveste “Frozen”. 
3 actori talentati vor interpreta cele 7 personaje din poveste: Elsa, Ana, Regele, 
Olaf, Hans, Cristoff, Sven 
Durata: 40 min                                                           Pret: 860 Lei 
 
Spectacol de teatru “A disparut Mos Craciun”  
Spectacol de teatru interactiv pentru copii dar şi pentru părinți! cu tematică de 
Crăciun, o minunată poveste, foarte amuzantă, 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: 860 Lei 
 
Diverse alte spectacole cu tema disparitiei lui Mos Craciun, cu papusi sau 
combinatii de papusi si actori cu durata de 30-40 minute  
      Pret: 797 Lei 
*La pretul spectacolelor care au steluta, se adauga sonorizarea  (daca nu exista 
deja la locatie) la pretul de: 350 lei/1 ora 
*Preturile includ un décor de baza, specific pentru fiecare piesa. 



Alte spectacole de teatru indragite de copii 
In afara de spectacolele prezentate mai sus cu tema Craciunului putem da viata multor 
altor 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; Mica Sirena, Aladyn.  
Durata: 30-40 min   Pret: 655 Lei in 2 actori sau 
                        860 Lei in 3 actori 
*Spectacol de improvizatie “Spiridusii veseli’  
Un spectacol de improvizatie pentru copii, plin de dinamism si creativitate. Entuziasmul 
celor trei actori este contagios, iar parintii vor fi cu siguranta mandri vazandu-si copiii 
in acest spectacol unde cu totii devin actori. Se preteaza pt copii peste7 ani 
Durata: 30min                                            Pret: 1310 Lei 
 
*Spectacolul “Copiii au talent”  
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.  
Durata: 30-45 min   Pret: 1400 Lei 
 
*Spectacol de Magie  
Un spectacol de magie interactiv, pentru copii de toate vârstele, antrenant și amuzant, 
la care copiii vor privi fascinați. Vor dispărea și vor apărea obiecte, vor zbura mesele, 
iar iepurașii și porumbeii vor face senzație!  
Durata: 30-40 min,    Pret: de la 655 Lei  
 
 
 
 

Alte spectacole pentru copii:  
de teatru;  de improvizatie;  interactive 

*La pretul spectacolelor cu steluta se adauga sonorizarea  (daca nu exista deja la locatie) la pretul de 350 lei/1 ora. 



 
PROGRAME DE DIVERTISMENT 
 Animatori  
Copiii vor intalni personajele  de poveste pe care le indragesc, care vor veni pregatite 
cu o multime de jocuri interactive, pictura pe fata si figurine din baloane modelabile.  
Personaje de iarna: Spiridus, Craciunita, Craiasa Zapezii, Om de Zapada , ingerasi 
si multe alte personaje de poveste.  
Pentru  minim 1 ora    Pret: 163 Lei/personaj/ora  
 
Karaoke  
Inseamna un playlist perfect pentru cei mici si sansa de a decoperii un viitor star.  
Include  DJ dar nu si MC (acesta poate fi interpretat de un animator) 
Durata: 3h                                    Pret: 725 Lei 
 
Colinde romanesti si internationale interpretate de un cantaret profesionist , 
voce si acompaniament de chitara, durata: 15-20 minute Pret: 690 Lei 
 
Cor de colindatori 
Un moment emotionant, oferit de 12 copii cu varste intre 8 si 16 ani,  
imbracati in costume traditionale sau robe. 
Repertoriu de colinde in limba romana, engleza, franceza si germana. 
Durata: 15-20 min                              Pret: 1500 Lei 
 
Sa cantam si sa dansam impreuna! – pentru maxim 25 de copii 
Program muzical interactiv, in care copiii asculta povestiri muzicale, participa la un dialog 
muzical  folosind instrumente muzicale accesibile lor , danseaza si se distreaza , totul sub 
indrumarea unui solist si a unui animator. 
La final toti copii vor primi un mic cadou surpriza: un mic instrument muzical (Kazoo)! 
Durata: 30 min                             Pret: 820 Lei 
  



 
 
Ateliere de Craciun* 
 
  

Atelierul de creatie “Bradutul Impodobit”     Pret: 465 Lei 
(necesita coordonator) 
Copiii se distreaza pictand si decorand un bradut de carton de 140 cm inaltime,  
care poate fi expus in sediul companiei.  
 
Atelierul de creatie “Tablou cu amprente colorate”  Pret: 465 Lei 
(necesita coordonator) 
Copiii isi pun amprentele cu manute colorate pe un tablou de mari dimensiuni  
care poate fi apoi expus in sediul companiei. 
 
Atelierul de decorat Turta dulce                                  Pret: 285 Lei 
Include turta dulce, creioane glazura pt 20 copii 
 
Atelierul de confectionare felicitari    Pret: 285 Lei 
Include: mucava, cartoane colorate, adezivi, stickere: pt 12 copii 
 
Atelierul  de realizat papusi din linguri de lemn    Pret: 325 Lei 
linguri lemn, materiale textile, lipici, culori acrilice, pensule: pt 12 copii 
 
*Note: 
-Oferta completa cu multe alte idei de ateliere este disponibila la cererea dvs. 
-Preturile includ amenajarea atelierelor si consumabilele pentru 12/20 de copii 
-Consumabilele suplimentare sunt optionale si costa de la 85 lei/pentru 12 copii  
in functie de specificul atelierului. 
-Oferta pt ateliere nu include coordonatori. 
 

Coordonator ateliere si activitati creative:   Pret:127 Lei/ora 
 
 



Echipamente  pentru o petrecere  
de neuitat 

Sonorizare eveniment 
(pe durata intregului eveniment: 3 ore) 
Sistem sonorizare, DJ si playlist cu tematica de Craciun. 
Recomandat pentru evenimente indoor cu pana la 200 de invitati. 
Durata: 3h    Pret: 500 Lei 
 
Jocuri gonflabile si alte seturi de joaca 
Transforma orice locatie intr-un spatiu de joaca pentru copiii.  
•Joc gonflabil Piscina cu bile:  625 Lei/3 ore 
•Joc gonflabil Bouncer Happy:  625 Lei/3 ore 
•Trambulina elastica:   520 Lei/3 ore 
•Joc Softplay   520 Lei/3 ore 
(Zona de joaca este alcatuita din mai multe elemente ce pot fi 
aranjate in functie de spatiul disponibil si de preferinte):   
•Set cu 1 masute si 4 scaunele  100 Lei/3 ore 

 
 
 

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



 
CATERING  

 Pentru a va lasa sa va bucurati de petrecerea celor mici, fara sa aveti alte griji, venim in 
intampinarea dumneavoastra cu un meniu variat si imbietor, atat pentru cei mici cat si 

pentru cei mari,  completat cu sucuri proasepete de fructe, cafele si ceaiuri aromate 
 

Meniu pentru copii cu preparate in tema Craciunului  si cu figurine haioase: 
Pret meniu copii:     48 Lei  + tva/copil  (20-30 copii) 
   46 Lei + tva/copil (31-50 copii)  

      41 Lei + tva/copil  (51-100 copii) 
 Pachet bauturi  pentru copii cu sucuri proaspete de fructe si apa: 20 Lei+ tva/copil 

 
Meniu pentru adulti cu preparate reci si calde: 42 Lei+tva/persoana 

Pachet bauturi adulti cu apa, sucuri, cafea, ceai: 23 Lei+tva/persoana  
 

*La cerere va putem trimite meniul complet 
*Meniul poate fi modificat in functie de buget si de preferinte 

 
 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

SURPRIZE DULCI si APETISANTE 

Candy Bar PREMIUM 
de la 820 Lei  pt 50 de persoane 
Design in ultimele tendinte, ingrediente naturale, 
aspect exceptional, prospetime garantata.  
 
Fantana de ciocolata profesionala, de  80 cm 
 pentru 3 ore, cu 5 kg  ciocolata profesionala 
- 50 invitati   820 Lei (10 kg fructe) 
- 100 invitati 1000 Lei (20 kg fructe) 
 
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! 
600 Lei /masina/3 ore 
 
Gelato Italian artizanal, realizat dupa reteta 
traditionala, cu ingrediente 100% naturale.  
Statie de inghetata profesionala, gust exceptional! 
AROME DE SEZON: mar copt cu sos de vanilie, 
dovleac cu scortisoara, amaretto, tiramisu, 
portocale, banane, caramel.  
14 Lei/portie,  minim 30 portii 
 
*Preturile de mai sus includ personalul de 
operare, servirea (unde este cazul), 
consumabilele, transportul (in Bucuresti), 
montarea  si  strangerea echipamentelor.  
 



Detalii 

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

•Preturile pot suporta modificari in functie de cerintele particulare ale evenimentului.  

•Preturile includ transportul si manopera in Bucuresti pentru comenzi de minim 500 Lei fara tva. In 

cazul in care comenzile sunt mai mici, se va percepe o taxa suplimentara de transport. 

•Fotografiile sunt cu titlu de prezentare, produsul final poate varia putin, datorita imbunatatirilor, pe 

care le facem permanent. 

•Putem creea impreuna 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 : 

  Roxana Adam, tel: 0733.685.203, email: roxana.adam@absolute-events.ro   

  Ana Madalina Vladescu, tel: 0733.685.202, email: office@absolute-events.ro  
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