
Організація освідчення у Львові

Flash Day agency

Пакет “GOLD” 4700 грн

♡ Розробка індивідуального сценарію;

♡ Підбір ресторану;

♡ Координація події;

♡ Оренда локації на дві години;

♡ Романтична вечеря (по меню ресторану на суму 2000 грн);

♡ Обслуговування офіціантом;

♡ Оренда локації на дві години;

♡ Оформлення столу (вишукана скатертина, свічки, гірлянди, гелієві

кульки, декорації).

* В кожному з пакетів послуги можна змінювати та додавати

будь-яку іншу послугу на Ваш смак.



Пакет “PROMO” 3700 грн

Пакет є акційним та діє в окремі дні.

Щодо наявності пакету телефонуйте за номером

063 688 7 888

♡ Підбір локації для освідчення;

♡ Координація події;

♡ Романтична вечеря (на суму 1000 грн);

♡ Оформлення столу (вишукана скатертина, свічки, пелюстки,

гірлянди, декорації).



Пакет “PLATINUM” 6700 грн

♡ Розробка індивідуального сценарію;

♡ Підбір ресторану;

♡ Оренда локації на дві години;

♡ Романтична вечеря (по меню ресторану на суму 2000 грн);

♡ Обслуговування офіціантом;

♡ Професійна фотосесія (60-70 оброблених фото);

♡ Музичний супровід - 30 хв (саксофоніст/скрипаль);

♡ Координація події;

♡ Оформлення столу (вишукана скатертина, свічки, гірлянди, гелієві

кульки, декорації).



Пакет “VIP” 12 500 грн

♡ Розробка індивідуального сценарію, підбір локації для освідчення;

♡ Фотосесія (60-70 оброблених фото);

♡ Відео-зйомка події (1 відео-оператор) та монтаж

відео-ролика;

♡ Букет троянд (51 шт);

♡ Романтична вечеря (по меню ресторану на суму 2000

грн);

♡ Напис “Я тебе кохаю”/ “Виходь за мене”/Marry me;

♡ Романтичний сюрприз з подарунками (листівки,

шоколадки “30 причин, чому я тебе люблю”);

♡ Обслуговування офіціантом;

♡ Координація події;

♡ Оренда локації на дві години;

♡ Оформлення локації (вишукана скатертина, свічки, гелієві кульки,

букет квітів на столі, романтичний декор).



Пакет “VIP+” 24 500 грн

♡ Розробка індивідуального сценарію з багатьма послугами;

♡ Будь-яка послуга на вибір:

♡ виконання пісні музичним гуртом або оркестром;

♡ відвідування спа-салону та салону краси;

♡ виступ шоу-балету;

♡ танцювальний флеш-моб (20 виконавців);

♡ квест з майстер-класами;

♡ привітальний флешмоб з подарунками за участі міма.

♡ Підбір кількох локацій для проведення освідчення;

♡ Музичний супровід (скрипаль/саксофоніст/гітарист);

♡ VIP трансфер (лімузин/ретро-автомобіль/карета);

♡ Букет троянд (101 шт);

♡ Романтична вечеря по меню ресторану на суму 2000 грн;

♡ Оформлення локації декоратором (вишукана скатертина, свічки,

гелієві кульки, квіткова композиція, романтичний декор);

♡ Фотосесія в кількох локаціях (150 оброблених фото);

♡ Відео-зйомка події (2 відео-оператори) та монтаж відео-ролика ;

♡ Координація події.


