PETRECERI PENTRU COPII
Craciun 2017

Pentru petrecerile de Craciun din 2017,
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
Décor-uri variate in tema Craciunului
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
Momente de dans si voie buna
Jocuri gonflabile diverse
Catering pentru cei mici, dar si pentru cei mari
Candy bar personalizat, Salty Bar, fantana de ciocolata, vata de zahar, popcorn
… si multe alte propuneri, pe care le putem combina si personaliza
in functie de preferintele si bugetul dumneavoastra.
+40 (0)733 685 202/203
www.facebook.com/AbsoluteEventsRomania
www.absolute-events.ro

Intampinare cu Mascotele preferate ale copiilor
Indragitul Ren Rudolph, Bradutul de Craciun, Olaf, Miki sau Minnie vor intampina micutii oaspeti si
vor fi parteneri perfecti pentru poze haioase, care pot fi puse pe suport magnetic si oferite invitatilor
pentru o amintire draga.
Pret mascota: 240 Lei + TVA/ ora / mascota

Pachete de servicii FOTO-VIDEO profesionale
fotografi si cameramani experimentati
echipamente FOTO-VIDEO de ultima generatie
PHOTO-BOOTH: 1150 Lei + TVA/pana in 4 ore
Zânele bune și personajele din desenele animate vor fi lângă copiii dumneavoastră ca și cum s-ar fi
fotografiat împreună. Va fi cea mai distractivă surpriză pentru invitați.
Include fotografii nelimitate si pastile magnetice
Pachet foto EVENIMENT: 600 Lei + TVA/ 3 ore
Include fotografiile de pe intreaga durata a evenimentului oferite pe DVD personalizat.
Optional: puteti adauga fotografii profesionale printate pe loc in format 10/15, la pretul de 9
lei/bucata, minim 30 bucati.
Pachet fotografii MAGNETICE: Incepand de la 650 Lei + TVA
Include 75 de fotografii magnetice, printate la fata locului, dimensiune 5/7cm. Se pot realiza
fotografii suplimentare la 9 lei/bucata (nu include poze de ambianta de la eveniment)
Pachet video (3 ore): 700 Lei + TVA
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.

Decorul spatiului destinat petrecerii
Décor “Tronul lui Mos Craciun”
Un decor foarte apreciat de toti copii!
Tronul Winterland, din fibra de sticla (Dim 92/60/h 150) –
Pret: 550 Lei + TVA
Optional: alte accesorii tematice (la cerere): acadele uriase, felinare, etc.
Transportul dus-intors se coteaza separat (1.5 lei/km)

Décor “Bradul de Craciun si fotoliul Mosului”
Bradul impodobit, fotoliul Mosului si 1 sac mare rosu de catifea sau o cutie
imensa in care sa incapa toate cadourile pentru copii
Pret: 550 Lei+TVA/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: 700 Lei+TVA/3 ore

Decoratiuni cu baloane
Covor de 100 baloane: 100 Lei+TVA
Ninsoare de baloane: 550 Lei+TVA
(70 de baloane cu heliu, albe sau sidefate )
Brad mare din baloane, de la 300 lei / bucata

Stalpi din baloane, de la 100 lei / bucata
Coloana cu stea de la 300 lei / bucata (cu suport ) 2 m
Folii metalizate cu heliu de la 40 lei/ bucata
Arcada deosebita cu personaje de Craciun
de la 500 lei (fara suport, prinsa de perete/usa)
*Comanda minima baloane: 500 Lei+TVA.
La cerere se pot realiza multe alte modele

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: 450 Lei+TVA pentru program de 1 ora
A se solicita oferta pentru un program mai lung
Alte optiuni:
-Mos cu barba naturala:750 Lei +TVA (1 ora)
A se solicita oferta pentru un program mai lung
-Mos cu text in limba engleza: pretul creste cu 120 lei + TVA/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 60 lei+TVA/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: 570 Lei+TVA pentru program cu durata de 1 ora
A se solicita oferta pentru un program mai lung
Alte optiuni: Moş Crăciun cu barba naturala şi Spiriduşul Ţopăilă, veniţi din
Lumea Veseliei!
-Pret:870 Lei +TVA (1 ora)
A se solicita oferta pentru un program mai lung

*Preturile pentru Mos si/sau spiridus sunt valabile pentru perioada 1-23 Decembrie. Pentru 24-27 Decembrie va rugam
solicitati oferta.
**Pentru un numar de peste 15 copii va recomandam si pachetul de sunet (daca nu exista sonorizare la locatie) la pretul
de: 600 lei+TVA/1-4 ore

Spectacole de teatru pentru copii cu tema de CRACIUN
si alte povesti indragite de copii
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. Pretul include un décor de baza. Piesa in 3 actori.
Durata piesei: 30 min
Pret: 1350 Lei+TVA
Spectacol de teatru “Regatul Inghetat”
O adaptare a mult indragitei povesti “Frozen”. Pretul include un décor de baza. 3
actori talentati vor interpreta cele 7 personaje din poveste: Elsa, Ana, Regele, Olaf,
Hans, Cristoff, Sven
Durata: 40 min
Pret:1000 Lei+TVA
Spectacol de teatru “A disparut Mos Craciun”
Spectacol de teatru interactiv, o poveste amuzanta si plina de peripetii, cu
personaje indragite de cei mici. Piesa in 3 actori.
Durata: 40 min
Pret: 1000 Lei+TVA
Spectacol de teatru “Aventurile lui Rudolph in tara Cadourilor”
O poveste care ne va purta in mirifcul castel al jucariilor, unde personaje indragite
si cunoscute lucreaza sarguincios astfel incat copilasii din intreaga lume sa
primeasca mult asteptatele daruri de Craciun. Piesa in 3 actori
Durata: 40 min
Pret: 1000 Lei+TVA
Alte spectacole de teatru indragite de copii
Putem da viata multor personaje indragite de cei mici, cum ar fi: Cenusareasa,
Veronica; Peter Pan; Pinocchio; Alba ca Zapada; Groznicele peripetii ale lui
Dovlecel; Rapunzel; Scaparatoarea; Mica Sirena, Aladin.
Durata: 30-40 min
Pret:800 Lei+TVA in 2 actori
950 Lei+TVA in 3 actori

Alte spectacole interactive pentru copii: dans, magie,
improvizatie, spectacole cu baloane de sapun
Spectacol interactiv, de improvizatie – fiecare copil poate intra in poveste!
Un spectacol de improvizatie pentru copii, plin de dinamism si creativitate. Entuziasmul
celor doi 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 peste 6-7 ani
Durata: 30-45 min
Pret: 750 Lei+TVA

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 vor face senzație!
Durata: 30-40 min
Pret : 700 Lei+TVA
Diverse Spectacole cu baloane de sapun
Spectacol inedit cu efecte speciale de fum , lumini si sculptura in baloane de sapun
Oferta detaliata disponibila la cerere
Durata: 30 -40 min
Pret : 3680 Lei+TVA

La toate spectacolele interactive , de divertisment si de animatie, pretul este calculat
pentru un numar de maxim 30 de copii. In cazul in care vor fi mai multi copii, ar putea
fi necesara participarea mai multor actori, animatori , un spectacol mai complex sau
un timp mai indelungat si pretul va suferi unele modificari. A se solicita oferta
La pretul spectacolelor se adauga sonorizarea (daca nu exista deja la locatie)
la pretul de 600 lei+TVA/1-4 ore.

Spectacol interactiv de dans (free style) si animatie
Momentul incepe printr-o demonstratie de dans spectaculoasa de 2-3
minute a 2 dansatori profesionisti, se continua cu momente de folow
me, in care cei mici invata/inventeaza pasi de dans si se distreaza pe
cinste, momente de prezentare a modei si alte jocuri distractive pentru
ei si se incheie cu o alta demonstratie de dans care ii va tine pe toti cu
sufletul la gura
Durata: 1 h
Pret: 650 Lei + TVA

Spectacol interactiv de dans (dansuri de societate)
Un moment antrenant si emotionant in care un cuplu de dansatori adulti
(campioni nationali) danseaza intercalat cu un cuplu de dansatori copii, apoi ii iau
la dans si pe cei mici si ii invata diversi pasi. Costume spectaculoase
Durata: 30 min
Pret: 2000 Lei + TVA

La toate spectacolele interactive , de divertisment si de animatie, pretul este calculat pentru un numar de
maxim 30 de copii. In cazul in care vor fi mai multi copii, ar putea fi necesara participarea mai multor
actori, animatori , un spectacol mai complex sau un timp mai indelungat si pretul va suferi unele
modificari. A se solicita oferta

La pretul spectacolelor se adauga sonorizarea (daca nu exista deja la locatie) la pretul de: 600 lei/1-4 ore

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 2 ore
Pret: 160 Lei+TVA/personaj/ora
(Daca se doreste o singura ora de animatie, pretul este de 180 lei)
Karaoke
Inseamna un playlist perfect pentru cei mici si sansa de a descoperi un viitor star.
Include: DJ, MC, sunet, microfoane
Nu include: ecran si proiector (daca nu exista la locatie, se adauga pretul lor fiind de: 50
Euro + tva)
Durata: 1 h
Pret: 600 Lei+TVA

Cor de colindatori
Un moment emotionant, oferit de 7 copii cu varste intre 8 si 18 ani,
Repertoriu de colinde in limba romana si engleza. Apoi un copil canta la pian sau la chitara
Durata: 15-20 min
Pret: 1000 Lei+TVA

Ateliere de Craciun
Atelierul de creatie “Bradutul Impodobit”
Pret: 550 Lei+TVA
Copiii se distreaza pictand si decorand un bradut de carton de 140 cm inaltime,
care poate fi expus in sediul companiei.
Atelierul de decorat Turta dulce
Pret: 385 Lei+TVA
Include turta dulce, creioane glazura si accesorii zahar pt 20 copii
Atelierul de confectionare felicitari
Pret: 350 Lei+TVA
Include: cartoane colorate, adezivi, stickere, lipici, cristale si alte accesorii pt 20 copii
Atelierul de decorat coronite de brad
Pret: 520 Lei+TVA
Include: coronite naturale de brad si accesorii décor pt 20 copii

Atelierul de pictat decoratiuni de brad din polistiren
Pret: 420 Lei+TVA
Include: decoratiuni de Craciun din polistiren, materiale si accesorii pt 20 copii

*Note:
-Preturile includ amenajarea atelierelor si consumabilele pentru 20 de copii
-Consumabile suplimentare de la 85 lei+TVA/pentru 10 copii in functie de
specificul atelierului.
-Durata unui atelier este de aprox 1 ora
-Oferta pt ateliere nu include coordonatori.
Pret coordonatori:100 Lei+TVA/ora

Alte Ateliere
KIDS FASHION SHOW
MC-ul insotit de zana si de spiridus vor indruma copii sa
isi croiasca, deseneze si picteze propriile costume, din
materiale neconventionale.
Spectacolul interactiv se incheie cu o parada a tuturor
creatiilor copiilor, purtate chiar de ei.
(materiale incluse in pret, pentru 15-20 copii)
Pret: 1300 lei + TVA/2h

Atelierul de realizat papusi din linguri de lemn
Pret: 550 Lei+TVA
linguri lemn, materiale textile, lipici, culori acrilice,
pensule: pt 12 copii

ATELIER SPRAY-PAINTING
45 lei + TVA/copil, pt minim 15 copii

Alte Ateliere

CONSTRUIM CASTELE
Fiecare copil isi va construi propriul castel pe care il
va lua acasa.
1000 lei + TVA/1 h si 30 min,
Include: 2 indrumatori si materiale pt 15 copii
Pt fiecare copil extra se adauga o taxa de 18 lei/copil

ATELIER DE BASME
Se va alege un basm, apoi copiii vor realiza un castel si vor
confectiona papusi de deget, apoi pot reproduce povestea aleasa
1000 lei + TVA/1 h si 30 min,
Include: 2 indrumatori si materiale pt 15 copii
Pt fiecare copil extra se adauga o taxa de 18 lei/copil

MULTE ALTE ATELIERE DE CREATIE,
Pret de la 400 de lei + TVA
(include amenajarea atelierelor ,
consumabilele pentru 15/20 de copii,
nu include coordonator)

Alte jocuri si activitati creative
Maini de ceara:
In doar cateva minute se realizeaza un mulaj al mainii 3D si fiecare va
avea posibilitatea de a lua acasă acest suvenir deosebit.
Include: stand special , un compresor pentru aer, ceară specială în două
culori și, asistent
Pret pt 2 ore: 1150 Lei + tva
Pt fiecare ora suplimentara: 160 Lei+tva

Magic Spin Art:
Spin Art-ul combină distracția cu stimularea creativității copiilor.
Datorită faptului că fiecare tablou creat este unic, în funcție de
combinarea culorilor, copiii își fac o grămadă de tablouri de-a lungul
petrecerii și tot nu se plictisesc.
Pret pt 2 ore: 650 Lei+ tva
Pt fiecare ora suplimentara: 160 Lei+tva
Oglinzi de carnaval
Ce s-ar intampla dacă oglinzile ar fi "strâmbe"?
Privitul în oglindă ar deveni brusc foarte, foarte distractiv.
Pret per eveniment: 650 Lei+ tva /4 bucati

Jocuri Gonflabile
-oferta completa disponibila la cerere-

Activitati antrenante
Sumo Mania
Cavalerii se vor intrece pt a-si demonstra
forta si indemanarea
700 lei + tva/1 ora
Include echipamente si asistent

Rodeo
Toti vor fi incantati sa-si testeze rezistenta
iarasi si iarasi!
1700 lei + tva/3-4 ore
(este necesar un spatiu de 6 m patrati)

Tir Sportiv:
Trageri cu arbalete, arcuri, replici pistoale airsoft spring powered, replici
pistoale CO2 si replica pusca Sniper Mauser SR ProTactical cu luneta.
Pachetul include decoruri speciale , iar tragatorii vor avea la dispozitie
ochelari tactici profesionali, manusi , masti neopren si casca de
protectie.
Tragerile sunt efectuate sub atenta supraveghere a asistentilor, intr-un
stand profesional cu prelate speciale, plasa camuflaj “Army”
Pret pt 2 ore: 1700 Lei + tva
Pt fiecare ora suplimentara: 300 Lei+tva

Concurs de muls vaca:
Concurentii se vor costuma in cowboy si se vor intrece la muls o vaca
haioasa in marime naturala din fibra de sticla. Are un dispozitiv special
care permite mulgerea , efectul fiind unul apropiat de realitate.
Include elemente de decor precum: baloti de paie, recipiente pentru
lapte
Pret pt 2 ore: 1150 Lei+ tva

STICKY WALL
Un joc amuzant in care participantii raman lipiti de un peretele gonflabil in
pozitii haioase (cu ajutorul unor salopete cu arici)
Pret: 1600 lei + tva/zi
Include 1 asistent

Surprize inedite
Persoanaje in costume de Craciun pe catalige/jongleuri / statui
vivante/ momente de jonglerie si echilibristica pe monociclu
Pret: 300 Lei +tva/personaj/ora (Programul este pt min 2 ore)

CATERING
Pentru a va lasa sa va bucurati de petrecere fara griji, va propunem un meniu variat si imbietor, atat pentru
cei mici cat si pentru cei mari, completat cu sucuri proaspete de fructe, cafele si ceaiuri aromate.

Meniu pentru copii cu preparate in tema Craciunului si cu figurine haioase:
Pret meniu copii: 55 Lei+TVA/copil (de la 20-30 copii)
Pachet bauturi pentru copii cu sucuri proaspete de fructe si apa: 30 Lei+TVA/copil
Meniu pentru adulti cu preparate reci: 55 Lei+TVA/persoana
Pachet bauturi adulti cu apa, sucuri, cafea, ceai: 30 Lei+TVA/persoana
*La cerere va trimitem meniul complet, acesta poate fi modificat in functie de buget si de preferinte

SALTY BAR
(pentru 50 de persoane)
de la 1300 lei + TVA 9%
•ingrediente proaspete si naturale
•produse de patiserie apetisante
•design modern

Donnut Wall
8,5 Lei + TVA 9%
(pentru minim 100 de persoane)
Designul peretelui la alegere.

MASINA DE
VATA DE ZAHAR
sau
MASINA DE
POPCORN
700 lei +TVA 9%
pentru 3 ore

ALTE SURPRIZE APETISANTE:
“BUTOIUL” cu inghetata
23 lei + tva 9%/copil (pt un minim de 25 de copii)

CANDY BAR
de la 850 lei + TVA 9% (pentru 40 de persoane)
patiserie de lux, design in ultimele tendinte,
ingrediente proaspete si naturale 100%.

TORTURI si TURTA DULCE
decorate/personalizate
- pret in functie de model ,

FANTANA
DE CIOCOLATA
Atelier interactiv de preparare a inghetatei:
Copiii vor prepara singuri inghetata si vor fi foarte
mandri sa-si serveasca parintii!!!
35 Lei + tva 9%/copil (pt un minim de 25 copii)

900 lei + TVA9%/ 2 ore,
pentru 50-70 invitati
1100 lei + TVA9%/ 3 ore,
pentru 70-110 invitati

Preturile includ personalul de operare, servirea, transportul (in Bucuresti),
montarea si strangerea echipamentelor, precum si consumabilele.

ALTE SURPRIZE APETISANTE:

Statie live de clatite:
Clatite ready made Ø20 cm care pot fi umplute pe loc.
Acestea au diverse gusturi: sarate sau dulci: cu branzica, cu scortisoara, cu menta si cacao
Prêt pt 3-4 ore: 8 lei + tva/ bucata (pt un minim de 60 bucati)

Preturile includ personalul de operare, servirea, transportul (in Bucuresti),
montarea si strangerea echipamentelor, precum si consumabilele.

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.
•Pentru evenimente in afara Bucurestiului se va percepe o taxa suplimentara pt transport
•Fotografiile sunt cu titlu de prezentare, produsul final poate fi usor diferit, 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 :
Ana Madalina Vladescu, mobil: 0733.685.202, email: office@absolute-events.ro

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

