<<< Ofertă Organizare Festivitate de Absolvire Promoția 2014 >>>

www.absolvireamea.ro

10 lei/absolvent
 ROBA se închiriază fiecărui absolvent pe durata întregului eveniment festiv. Robele
sunt din crep-saten negru, croite pe mărimile: XS, S, M, L, XL, XXL.
 TOCA se inchiriază fiecărui absolvent.
 EȘARFA personalizată rămâne fiecarui absolvent – vă alegeți o culoare din cele peste
20 de nuanțe disponibile.
 DIPLOMA DE ABSOLVIRE personalizată rămâne fiecărui absolvent.
 FOTOGRAFII FESTIVITATE– un fotograf va activa pe durata întregului
eveniment festiv (festivitatea de absolvire). Fiecare grupă/clasă primește un CD cu
POZE de la festivitate - în aproximativ 10 zile de la încheierea evenimentului festiv.

39 lei/absolvent
Reducere 10% până la 31 decembrie!!!
 ROBA se închiriază fiecărui absolvent pe durata întregului eveniment festiv. Robele
sunt din crep-saten negru, croite pe mărimile: XS, S, M, L, XL, XXL.
 TOCA rămâne fiecărui absolvent.
 EȘARFA personalizată cu însemnele unității de învățământ, specializarea și promoția
– rămâne fiecărui absolvent – vă alegeți o culoare din cele peste 20 de nuanțe
disponibile.
 DIPLOMA DE ABSOLVIRE personalizată rămâne fiecărui absolvent.
 INVITAȚII personalizate pentru fiecare profesor.
 MEDALIE personalizată pentru șeful de promoție.
 ORNAMENTE CU BALOANE pentru sala festivă.
 SONORIZARE PROFSIONALĂ COMPLETĂ pentru sala festiva/amfiteatru (boxe
active de 400W, mixer, laptop, microfoane, proiectie foto-video).
 FOTO – VIDEO FESTIVITATE - un cameraman și un fotograf vor activa pe durata
întregului eveniment festiv (festivitatea de absolvire).
 FOTOGRAFII DIGITALE PROFESIONALE – prelucrate în PHOTOSHOP
 FILMARE PROFESIONALĂ HD
 Fiecare absolvent va primi un CD cu poze și un DVD cu montajul filmării, în
aproximativ 10 zile de la încheierea evenimentului festiv.
 BONUS ! ! ! FOTO-VIDEO BAL – Dacă alegeți Pachetul MINIM PLUS,vă oferim
gratis serviciile foto-video pentru seara de bal – consultați ofertele noastre cu locații
și prețuri pentru balul de absolvire!!!

59 lei/absolvent
Reducere 10% până la 31 decembrie!!!
 ROBA se închiriază fiecărui absolvent pe durata întregului eveniment festiv. Robele sunt din
crep-saten negru, croite pe mărimile: XS, S, M, L, XL, XXL.
 TOCA personalizată rămâne fiecărui absolvent.
 EȘARFA personalizată cu însemnele unității de învățământ, specializarea și promoția –
rămâne fiecărui absolvent – vă alegeți o culoare din cele peste 20 de nuanțe disponibile.
 COCARDA / INSIGNA personalizată cu însemnele unitații de învățămant, specializarea si
promoția absolvite – pentru fiecare absolvent.
 DIPLOMA DE ABSOLVIRE personalizată rămâne fiecărui absolvent.
 INVITAȚII personalizate pentru fiecare profesor.
 PLACHETĂ personalizată pentru decan/diriginte.
 MEDALIE DE MERIT personalizată pentru șeful de promoție.
 MEDALII personalizate pentru șefii fiecărei specializări.
 POZE DE DIPLOMĂ pentru fiecare absolvent (set 6 poze pentru fiecare absolvent format
3x4) poze necesare pentru obținere diplomă de licență/diplomă de bac.
 ȘEDINȚA FOTO va avea loc cu cel putin 30 zile înaintea zilei festive.
 FOTO – VIDEO FESTIVITATE - un cameraman și un fotograf vor activa pe durata
întregului eveniment festiv.
 FOTOGRAFII DIGITALE - Fiecare absolvent va primi un CD cu poze și un DVD cu
montajul filmării, în aprox. 10 zile de la încheierea cursului festiv.
 PRELUCRARE PROFESIONALĂ a fotografiilor în PHOTOSHOP
 FILMARE PROFESIONALĂ HD - se realizează montajul filmului plus un slide de
fotografii pe fundal sonor – VIDEOCLIP.
 BONUS ! ! ! FOTO-VIDEO BANCHET - Dacă alegeți Pachetul MEDIU, vă oferim
GRATIS serviciile foto-video pentru seara de bal – consultați ofertele noastre cu locații și
prețuri pentru balul de absolvire!!!
 ORGANIZARE MASĂ PREZIDIU – aranjamente florale, sucuri, apa - pentru masa
profesorilor.
 ORNAMENTE și FLORI DIN BALOANE pentru sală și masa profesorilor.
 ARCADĂ DE BALOANE la intrarea în sala de festivitate
 ARANJAMENTE FLORALE pentru masa de prezidiu/masa profesorilor.
 FLORI PENTRU ABSOLVENȚI - o floare pentru fiecare absolvent.
 FLORI PENTRU PROFESORI – o floare pentru fiecare profesor.
 MASA FESTIVĂ / COCKTAIL de la finalul cursului festiv cuprinde: Șampanie, Cola,
Fanta, Sprite, Suc natural, pișcoturi, apă plată, apă minerală.
 ASIGURĂM PERSONAL CALIFICAT care se va ocupa cu organizarea mesei festive aranjament floral, fețe/huse de masă, boluri, farfurii, pahare, șervețele.
 SONORIZARE PROFSIONALĂ COMPLETĂ pentru sala festiva/amfiteatru (boxe active
de 400W, mixer, laptop, microfoane, proiectie foto-video).

www.absolvireamea.ro

79 lei/absolvent
Reducere 10% până la 31 decembrie!!!
 ROBA se închiriază fiecărui absolvent pe durata întregului eveniment festiv. Robele
sunt din crep-saten negru, croite pe mărimile: XS, S, M, L, XL, XXL.
 TOCA personalizată rămâne fiecărui absolvent.
 EȘARFA personalizată cu însemnele unității de învățământ, specializarea și promoția
– pentru fiecare absolvent – vă alegeți o culoare din cele peste 20 de nuanțe
disponibile.
 COCARDA/INSIGNA personalizată cu însemnele unitații de învățămant,
specializarea si promoția absolvite – pentru fiecare absolvent.
 DIPLOMA DE ABSOLVIRE personalizată rămâne fiecărui absolvent.
 DIPLOME ONORIFICE pentru profesori.
 INVITAȚII personalizate pentru fiecare profesor.
 PLACHETĂ personalizată pentru decan/director.
 PLACHETĂ personalizată pentru prodecan/diriginte.
 MEDALIE DE MERIT personalizată pentru șeful de promoție.
 MEDALII personalizate pentru șefii fiecărei specializări/clase.
 POZE DIPLOMĂ pentru fiecare absolvent (set de 6 poze/absolvent format 3x4)
necesare pentru obținere diploma de licență/diploma de bac.
 ALBUM DE PROMOȚIE format 25x25 cm(25x50cm deschis) album copertat,
copertă imitație piele, pagină dedicată profesorilor + pagină dedicată
absolvenților ( nume/prenume sub fiecare poză) - pentru fiecare absolvent.
 ALBUM DE PROMOȚIE în format DIGITAL pentru fiecare absolvent.
 ȘEDINȚĂ FOTO - va avea loc cu cel putin 30 zile înaintea zilei festive.
 FOTO – VIDEO FESTIVITATE - un cameraman și un fotograf vor activa pe durata
întregului eveniment festiv (festivitatea de absolvire).
 FILMARE PROFESIONALĂ HD - se realizează montajul filmului plus un slide de
fotografii pe fundal sonor – VIDEOCLIP.
 FOTOGRAFII DIGITALE PROFESIONALE –individuale si de grup, prelucrate
în PHOTOSHOP.
 CARCASE PLASTIC CD/DVD - fiecare absolvent va primi un CD cu poze și un
DVD cu montajul filmării, în CARCASĂ DE PLASTIC PERSONALIZATĂ – în
aproximativ 10 zile de la încheierea evenimentului festiv.
 BONUS !!! FOTO-VIDEO BANCHET - Dacă alegeți pachetul MEDIU PLUS , vă
oferim gratis serviciile foto-video pentru seara de bal – consultați ofertele noastre
pentru Balul de Absolvire!!!
 FLORI – o floare pentru fiecare absolvent.
 FLORI PENTRU PROFESORI – o floare pentru fiecare profesor.

 MASA FESTIVĂ/ COCKTAIL de la finalul cursului festiv cuprinde: Șampanie,
Cola, Fanta, Sprite, Suc natural, pișcoturi, prajituri, alune, apă plată, apă
minerală.
 ASIGURĂM PERSONAL CALIFICAT care se va ocupa cu organizarea mesei
festive – aranjament floral, fețe/huse de masă, boluri, farfurii, pahare, șervețele.
 ARANJAMENTE FLORALE ȘI ORNAMENTE CU BALOANE PENTRU
SALĂ ȘI MASA DE PREZIDIU
 MASA DE PREZIDIU ornată cu aranjamente florale - numărul aranjamentelor
florale corelat cu spațiul mesei. Apă, sucuri, pahare și șervețele pentru profesorii de la
masa de prezidiu. Față de masă albă pentru masa de prezidiu.
 SONORIZARE PROFSIONALĂ COMPLETĂ pentru sala festiva/amfiteatru (boxe
active de 400W, mixer, laptop, microfoane, proiectie foto-video).
 ARCADĂ DE BALOANE la intrarea în sala de festivitate
 FLORI DE BALOANE pentru ornare sală și masa profesorilor.
 PLASĂ DE BALOANE la finalul cursului festiv – Momentul Gaudeamus Igitur!
 FOCURI DE ARTIFICII la poza de grup/final – aruncarea tocilor in aer.
 PLACHETĂ/TROFEU/CUPĂ pentru membrii conducerii unității de invățământ liceu/facultate – rămân amintire din partea absolventilor.
 Vă oferim consultanță – sugestii, sfaturi utile – pe toată durata timpului premergator
festivitații de absolvire, pentru că momentul absolvirii este unul special, iar
dumneavoastră trebuie sa vă bucurați din plin de acesta!
Cu speranța unei colaborări fructuoase, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.
Pentru orice informații, nu ezitați să ne contactați:

149 lei/absolvent
Pachetul MAXIM 79 + Album de Absolvire
Reducere 10% până la 31 decembrie!!!
Acest pachet conține oferta de 79lei/absolvent plus Album de Absolvire FOTOBOOK pentru fiecare absolvent = TOTAL 149 lei/absolvent.
 ALBUM DE ABSOLVIRE ELEGANT - FOTO BOOK - pentru fiecare absolvent.
Format album de absolvire 25x25cm (25x50 deschis) cu pagini dedicate fiecărui
absolvent. Ultima generație de albume executate din hârtie fotografică de cea mai
buna calitate ( aproximativ 1mm grosime fiecare pagină și grafică de excepție )
 ALBUM DE ABSOLVIRE DIGITAL – FOTO-BOOK – pentru fiecare absolvent.

Event planner – Adrian ANDREI
Tel: 0765.726.679 / 0736.936.373
Email: contact@absolvireamea.ro / adifest@yahoo.com
Facebook: facebook/absolvireamea ro
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