
Alegem împreună o tematică îndrăzneață - pentru o nuntă stil glamour 
Hollywood avem nevoie în primul rând de mult curaj, nonconformism și 
imaginație. Pregătim un cadru simplu, dar clasic și elegant,  în care piesele 
decorative tipice de genul covorului roșu (cu stâlpi de delimitare cromați 
și cordon roșu) și elementele tehnice de sonorizare, lumini, scenotehnică și 
videoproiecție vor evidenția luxul și eleganța ținutelor și asigură o apariție 
specială, VIP. Decorul sălii adaptat și accesorizat iar paleta cromatică cu  
sclipiri și luminozitate conferă evenimentului strălucirea unei gale, unei  
petreceri demne de ecranizare!

incluse: 
Limuzină; Covor roșu VIP; Stâlpi de delimitare cromați cu cordon roșu;  
Mobilier terasă lumină led (vaze, mese tip cocktail, frapiere, etc); Proiector și 
ecran de proiecție; Ecrane plasmă și display electronic; Lumini arhitecturale, 
spot de urmărire, mașini de fum și bule; Podium tip scenă; Gheață carbonică 
și fum greu; Invitații rolă film/bilet de cinema, numere de masă, meniuri, place 
card-uri și mărturii, afișe de film personalizate; Confetti și stele Hollywood 
Walk of Fame; Aranjamente florale; Paharele mirilor și nașilor accesorizate; 
Suport candy bar luminat Led; Hostess primire; Accesorii poze pe toată  
durata petrecerii. Opțional: Foc de artificii

Planificarea unei petreceri în stil Tiffany va fi o experiență cu adevărat 
formidabilă, “darling”! Pentru viitoarele mirese care nu au uitat să copilă-
rească, să se rasfețe, a alege o temă inspirată de magica Hepburn și obsesia 
pentru diamante și prețiozitate, devine o provocare. Atmosfera petrecerii 
este esențială, plină de stil, haz și joie de vivre! Decorațiunile și accesoriile 

sunt fashion chic: de la invitațiile și place card-urile cu o cromatică bleu 
“Tiffany”, accesoriile vintage port țigarete, ochelari de soare, pene, perle 
și ștrasuri care amintesc de hazlia Holly Golightly, până la veritabilul  
macaron franțuzesc, “diva” candy bar-ului - elementul cheie al întregului 
rămâne simplitatea sofisticată. 

A fost odată ca niciodată... Inspirați de basme precum “Cenușăreasa”, “Albă 
ca Zăpada” și “Frumoasa din pădurea adormită” sau clasicele povești, îți 
pregătim o ceremonie romantică într-o atmosferă idilică, un cadru readap-
tat maiestuos, dar de un lux accesibil. Elemente regale clasice inspirate din  
decoruri somptuoase de castel, sală de bal cu candelabre și oglinzi, mese 
lungi acoperite cu materiale prețioase și sfeșnice, paletă de culori calde și 
diafane, accesorii din dantelă, funde mătăsoase și eșarfe de organza îmbina-
te cu elemente glamour modern de cristale, șiraguri de mărgele. Nu lipsesc 
fluturii și porumbeii pentru un moment “happily ever after”.

incluse: 
Covor intrare cu petale de flori; Decorațiuni și semnalistică handmade 
pentru primirea invitaților; Sfeșnice cu aranjamente florale și lumânări; 
Elemente și accesorii decorative de butaforie; Ghirlande și arcadă de flori; 
Suporți cu cristale și aranjamente florale pentru mese; Setting cu lumânări 
și petale de flori și fluturi pentru prezidiu; Copăcei și vaze luminoase led; 
Lumini ambientale și arhitecturale; Podium tip scenă; Gheață carbonică 
și fum greu; Paharele mirilor și nașilor accesorizate; Coșuri pentru flori și 
cocarde; Suport candy bar decorat romantic; Invitații epistolă, numere de 
masă, meniuri papirus, place card-uri și mărturii conduri din sticlă, cutiuțe 
muzicale; Hostess copii îngerași/zâne; Instalații luminoase ghirlande;  
Accesorii party pe toată durata petrecerii (coronițe, baghete, etc); Proiector; 
Carte de oaspeți; Căsuță de dar “cufar fermecat”.
Opțional: Pachet eliberare porumbei albi

pachete tematice magic place events

hollywood chic    25 euro/pers.*    Oscar Night, Film, Cinema, Broadway Theatre, Golden/ Silver Night,  
Old Hollywood, MGM Grand Gala

tiffany style    20 euro/pers.*    Breakfast at Tiffany’s, Romance Fun & Glamour, Diamonds & Pearls, Chic with a bling, Glitter & Glitz

fairytale wedding    25 euro/pers.*    Romance, Birds & Butterflies, Rainbow



Limuzină cu șofer, primire festivă în recepție cu valet parking și concièrge,  
piaramidă/fântână de șampanie/prosecco, video proiector și ecran proiec-
tie, accesorii poze pe toată durata petrecerii, pachet colecție de consumabile 
(stationery) invitații, meniuri, numere de masă, place card-uri și mărturii 

în tema Tiffany, hostess recepție invitați, decorațiuni și accesorii sală, aran-
jamente florale prezidiu și mese invitați, decorațiuni luminoase, suport și  
accesorii pentru candy bar.

incluse:

Dacă ai visat o petrecere de nuntă într-o grădină interioară plină de plante și 
verdeață, sau un colț exterior cu pergolă și arcadă de flori, designer-ul nostru 
va face o nouă “magie” și va aduce splendoarea ierbii și farmecul florilor în 
ballroom-ul nostru. Frunze, flori, petale, ramuri, fructe, mușchi și compoziții 
florale, decorarea meselor și aranjamentele în paleta de culori în nuanțe de 
galben și verde crud, cu mici accente roșii, impuse de aranjamentele florale 
și de servețelele decorative, decor rustic, arcada înflorată și buturugi infru-
musețate cu accente florale speciale, căruță cu flori, coșuri de răchită - toate 
se vor adapta anotimpului ales. 

incluse: 
Arcadă de flori, recepție invitați și accesorii salon și terasă și lounge decorate 
în tema green garden, accesorii și decorațiuni, poze pe toată durata petrece-
rii, pachet colecție de consumabile (stationery) invitații, meniuri, numere 
de masă, place card-uri în temă, hostess recepție invitați, huse scaune și fețe 
de masă cu șervete colecție specială, decorațiuni handmade, accesorii sală, 
aranjamente florale prezidiu și mese invitați, decorațiuni luminoase, suport 
și accesorii pentru candy bar stil mărturii pentru invitați.
Opțional: perete deco vegetal din plante stabilizate (mușchi, mixuri de 
plante, iederă, petale, flori, etc.)

Dacă shabby chic este stilul tău preferat și adori detaliile romantice, feminita-
tea, antichitățile minimaliste dar sofisticate, atunci designer-ul nostru va pune 
în valoare toate aceste elemente pentru a adapta oricare din saloanele noastre 
unei nunți cu aer retro și note de vintage, înnobilate cu fantezie chic. Pentru 
a respecta tematica shabby chic avem o mulțime de posibilități, începând de 
la mobilierul propriu locației (lampadare, cutii decorative, rame, oglinzi anti-
chizate) materialele cu tentă english de personalizare a meselor și scaunelor 
(bumbac și in), de la piesele centrale de pe mese, candelabre, suportul de 
candy bar, colivii pline cu flori sau levănțică uscată, aranjamente florale, lumâ-
nări, invitații și mărturii handmade, până la șervete cu motive florale și broderii.

incluse: 
Mic mobilier și accesorii sală și lounge în tema shabby chic, accesorii, poze 
pe toată durata petrecerii, pachet colecție de consumabile (stationery)  
invitații, meniuri, numere de masă, place card-uri în temă, hostess recepție 
invitați, huse scaune și fețe de masă cu șervete colecție specială, decorați-
uni handmade, accesorii sală, aranjamente florale prezidiu și mese invitați, 
decorațiuni luminoase, suport și accesorii pentru candy bar shabby chic, 
mărturii pentru invitați.

* Toate pachetele includ: consultanță și design de eveniment cu wedding planner-ul și stilistul locației, închiriere logistică de eveniment, 
creație și producție semnalistică și consumabile - prin parteneri furnizori de top și surprize, cadouri speciale.

* Prețurile includ TVA

green garden    25 euro/pers.*    Exotic Garden, Secret Garden, Boho theme, Green/ Spring Fantasy, Summer Garden, 
Autumn Rustic, Flower Power

shabby chic    20 euro/pers.*    The new Vintage, Chiq Antique, Roses, French/ English Country, Cottage Chic
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