Huse scaune

Feþe de masã
Fuste de masã
Aranjament masã de
prezidiu
ªervete

Buchete mireasã þi
naþã
Lumânãri cununie
religioasã
Aranjamente maºini
Aranjamente speciale

Pachete Foto

Pachete video SD

Pachete video HD

Huse scaune din satin cu eºarfe satin sau organza
Huse scaune din satin/tafta/brocart cu diverse accesorii
Huse scaune din tafta cu eºarfe din organza sau tafta
Huse scaune din brocart cu eºarfe din tafta sau organza
Feþe de masã din satin
Feþe de masã din tafta
Feþe de masã din brocart
Fuste de masã din satin
Fuste de masã din tafta sau brocart
Aranjament festiv special, din satin, tafta sau brocart, cu accente/drapaje din organza, triplu voal,
voal de mãtase sau catifea.
ªervete din tafta
ªervete din brocart

Preþul variazã în funcþie de florile alese, de tipul ºi complexitatea buchetului.
Preþul variazã în funcþie de tipul lumânãrilor alese, precum ºi de consistenþa aranjamentului floral
solicitat. La fiecare pereche de lumânãri comandate oferim gratuit suporturi fantezie din fier forjat
pentru susþinerea lumânãrilor.
Aranjamente florale pe suporturi tip ventuzã, al caror preþ variazã în funcþie de florile alese precum
ºi de complexitatea decorativã.
Cocarde, coroniþe, brãþari domnisioare de onoare
Aranjamente floarale pentru mesele invitaþilor
Aranjamente florale pentru masa de prezidiu
Fotograf profesionist pe tot parcursul evenimentului, ºedinþã foto specialã într-o locaþie aleasã de
comun acord cu mirii noºtri, editare profesionalã a tuturor cadrelor, fãrã limitã de fotografii în format
digital, transpuse ulterior pe 2 DVD-uri personalizate.
Fotograf profesionist pe tot parcursul evenimentului, ºedinþã foto specialã într-o locaþie aleasã de
comun acord cu mirii noºtri, editare profesionalã a tuturor cadrelor, fãrã limitã de fotografii în format
digital, transpuse ulterior pe 2 DVD-uri personalizate, 100 de fotografii în format de minim 13/18.
Fotograf profesionist pe tot parcursul evenimentului, ºedinþã foto specialã într-o locaþie aleasã de
comun acord cu mirii noºtri, editare profesionalã a tuturor cadrelor, fãrã limitã de fotografii în format
digital, transpuse ulterior pe 2 DVD-uri personalizate, 100 de fotografii în format de minim 13/18,
un Photobook de excepþie.
Cameraman profesionist pe toatã durata evenimentului, selecþie cu duratã de 3 ore, transpunere
pe DVD si 2 copii personalizate
Cameraman profesionist pe toatã durata evenimentului, editarea profesionalã a întregului material,
3 copii pe DVD-uri personalizate, cu duratã de 4 ore
Cameraman profesionist pe toatã durata evenimentului, editarea profesionalã a întregului material,
3 copii pe DVD-uri personalizate, cu duratã de 4 ore, videoclip de excepþie cu duratã de 4 minute
Doi cameramani profesioniºti pe toatã durata evenimentului, editarea profesionalã a întregului
material, 3 copii pe DVD-uri personalizate, cu duratã de 4 ore, videoclip de excepþie - „Special
memories” cu duratã de 4 minute
Cameraman profesionist pe toatã durata evenimentului, 2 copii pe DVD-uri personalizate, cu
duratã de 3 ore, 1 copie Blue-ray
Cameraman profesionist pe toatã durata evenimentului, editarea profesionalã a întregului material
+ pachet grafic, 3 copii pe DVD-uri personalizate, cu duratã de 4 ore, 1 copie Blue-ray, videoclip de
excepþie cu duratã de 4 minute
Doi cameramani profesioniþti pe toata durata evenimentului, editarea profesionalã a întregului
material + pachet grafic, 3 copii pe DVD-uri personalizate, cu duratã de 5 ore, videoclip de excepþie
cu duratã de 4 minute, 2 copii Blue-ray

1,4 €/scaun
De la 1,6 €/scaun
1,8 €/scaun
2 €/scaun
6 €/masã
8 €/masã
10 €/masã
1 €/persoanã
1,5 €/persoanã
De la 25 €
0,5 €/persoanã
0,7 €/persoanã

De la 30 €
De la 95 €/
pereche
De la 25 €
De la 2 €
De la 15 €
De la 30 €

300 €

380 €

550 €

300 €
450 €
500 €
750 €

400 €
550 €

950 €

Invitatii, meniuri si carduri de masa
Invitaþii

Carduri de aºezare la
mese tip plic
Meniuri personalizate

Artificii de scenã
Artificii de exterior

Joben Events vã oferã o gamã largã de invitaþii de nuntã din colecþii internaþionale de renume, dar
ºi colecþii proprii, realizate de designerii noºtri. Totodatã, vã încurajãm sã testaþi ºi varianta noastrã
„UNICAT” - invitaþii personalizate în funcþie de tematica nunþii/ povestea mirilor, realizate la preþuri
accesibile de profesioniºti în domeniu.
Cardurile de masã tip plic reprezintã cea mai uzitatã variantã de prezentare a planului de aþezare
la mese. Cardurile oferite de Joben Events vin în armonie cu meniurile (dupa caz ºi cu invitaþiile),
fac parte din colecþii de renume internaþional sau din cele proprii ºi pot fi personalizate în funcþie de
tematica þi solicitãrile dumneavoastrã.
La capitolul meniuri, Joben Events vã oferã o diversitate de forme, dimesiuni þi concepte þi vã
asigurã cu simþ de rãspundere cã aveþi de unde alege!
Preþurile variazã în funcþie de complexitatea programului, precum ºi de logistica solicitatã. Joben
Events vã pune la dispoziþie o mulþime de alternative în funcþie de bugetul alocat ºi vã invitã sã ne
aruncaþi mãnuºa în materie de spectacol ºi creativitate. Pentru achiziþionarea unui pachet de
artificii de scenã sau de exterior vã oferim GRATIS – artificii pentru tort

De la 0,4 €/buc

De la 0,8 €/buc

De la 1,5 €/buc

De la 20 €
De la 500 €

Baloane cu heliu
Baloane cu aer
Plasã cu baloane

Dimensiune balon: între 28 cm – 40 cm
De la 0,75€/buc
Dimensiune balon: între 28 cm – 40 cm
De la 0,22€/buc
Tariful variazã în funcþie de numãrul baloanelor precum ºi de forma acestora
De la 100 €
Preþul variazã în funcþie de dimensiunile balonului Exploder, de forma acestuia, precum ºi de
Balon Exploder / Jumbo
De la 35 €
numãrul baloanelor din interior
* În funcþie de dimeniunile locaþiei, de doleanþele dumneavoastrã ºi de tematica evenimentului, agenþia Joben Events vã poate oferi o varietate de
aranjamente creative din baloane: figurine, arcade, ghirlande, inimi, etc.

Transport limuzine si masini de epoca
Limuzine

Maþini de epocã

Tariful diferã în funcþie de modelul de limuzinã ales þi de numãrul de ore pentru care se doreþte
închirierea. Joben Events vã pune la dispoziþie o varietate de modele de limuzine DE VIS ºi vã
garanteazã o experienþã de neuitat.
Pentru nunþile cu iz retro sau pentru mirii nonconformiºti, care doresc sã-þi conducã alaiul dintr-o
superbã decapotabilã, avem cu siguranþã ce sã le oferim! Preþul variazã în funcþie de modelul
solicitat þi de numãrul de ore pentru care se doreþte închirierea.

De la 250 €/ 3h

De la 350 €/ 4h

Tariful diferã în funcþie de necesarul echipamentelor de sonorizare pentru a putea îndeplini varii
De la 350 €
solicitãri extra standard, precum þi de dimensiunea locaþiei
Tariful variazã în funcþie de doleanþele dumneavoastrã. Joben Events vã oferã o gamã largã de
Lumini ºi efecte
echipamente profesionale, precum þi o logisticã de ultimã generaþie astfel încât ziua cea mare sã
De la 60 €
speciale
fie o veritabilã feerie.
Divertisment
Noi ºtim deja din experienþa acumulatã cã la o nuntã, mai presus de toate, antrenul e de cãpãtâi! Þi pentru a putea oferi mirilor noþtri ABSOLUT
TOT CE ªI-AR PUTEA DORI avem pregatite o mulþime de alternative de divertisment, sugestii de programe de divertisment garantat pentru toate
gusturile, momente artistice de excepþie (dans, comedie, concursuri, tombole tematice, karaoke, farse si ... multe altele), un cvartet deosebit de
rafinat, formaþii, taraf ºi interpreþi de renume din muzica uºoarã þi popularã. De fiecare datã, am reuþit cu succes sã ne adaptãm cum nu se poate
mai bine doleanþelor, DAR ªI BUGETULUI alocat, astfel cã ne putem lãuda pe drept cã facem faþã cu brio þi la capitolul divertisment.
DJ ºi sonorizare

Mãrturii
Porumbei
Hostess
Fântânã de ciocolatã
Drapaje cu perdele de
lumini
Arcade
Covor roºu
Decor piloni

Cât despre mãrturii, sunt aþa de multe variante....încât vã invitãm cu cãldurã sã ne faceþi o vizitã þi
sã vã povestim pe îndelete câte v-am putea oferi!
Avem porumbei cum n-aþi mai vãzut! Îi hrãnim de 10 ori pe zi J
!
Tariful diferã în funcþie de numãrul de ore de prestaþie, precum ºi de alte solicitãri adiacente (þinutã
tematicã, program artistic....)
Ciocolatã cu lapte, albã sau neagrã, bar de fructe asortate ºi personal de servire
Vã promitem o feerie de lumini þi consultanþã avizatã bazatã pe experienþã în funcþie de locaþie,
astfel încât salonul de nuntã sã arate aþa cum visaþi.
Arcade din fier forjat, diverse dimensiuni, îmbracate în satin ºi/sau organza ºi decorate cu
aranjamente florale
Nu ne-am zgârcit la covor roºu! Îi cunoºtem importanþa. E zi de galã, nu-i aþa? Dacã nu ne credeþi,
vã aþteptãm în vizitã. E cel mai aspectuos covor roþu pe care l-aþi vãzut. Mai ceva ca la Oscar!
Piloni ornamentali îmbrãcaþi în satin/tafta/organza ºi decoraþi cu aranjamente florale. Preþul variazã în
funcþie de tipul florilor alese ºi de complexitatea aranjamentului floral.

De la 0,5 €
De la 150 €
De la 50 €/
persoanã
3,5 €/persoanã
De la 20 €/ml
De la 70 €
50 €
De la 20 €/buc

Dragii noºtri miri,
Cele descoperite în aceastã ofertã reprezintã doar o micã parte din ceea ce vã poate oferi cu drag Joben Events! Creativitatea,în cazul nostru,
nu are preþ, astfel cã în funcþie de bugetul alocat evenimentului, am gãsit întotdeauna combinaþia optimã pentru a pune în scenã nunþi extraordinar
de frumoase. Vã aþteptãm cu braþele deschise la sediul nostru din Calea Vitan Nr. 108 sã plãnuim împreunã cel mai frumos þi inspirat eveniment
din viaþa dumneavoastrã!

