
Oferta BotezOferta BotezOferta BotezOferta Botez    

…cream impreuna o lume de poveste! 

               

 
   
1. PACHET DECOR MINIM – 390 lei  

 
v Huse pentru scaune din minimat alb şi eşarfă din saten (bleu, roz, somon, lila, galben, auriu caramel, 

verde sau grena)  
v Naproane în culorile esarfelor  
v Decor pentru prezidiu – fustă, falduri, fluturaşi/floricele  
v 30 de baloane cu heliu 
v Sfesnice din sticla cu lumânări 
 

BONUS:  Pietricele pe fiecare masă 
               Consultanţă eveniment 
 
2. PACHET DECOR – 490 lei 

 
v Huse pentru scaune din minimat alb şi eşarfă din saten (bleu, roz, somon, lila, galben, auriu caramel, 

verde sau grena)  
v Naproane în culorile esarfelor  
v Decor pentru prezidiu – fustă, falduri, fluturaşi/floricele, sfeşnice cu lumânări 
v 5 Buchete din 3 baloane cu heliu sau aranjamente din flori (santini şi verdeata) pe stativ de sticlă 
v 15 Baloane cu heliu pe ringul de dans sau 2 stâlpi înalţi cu aranjamente florale  
v Aranjament floral pentru prezidiu – flori de sezon  

 
BONUS:  Pietricele pe fiecare masă 
               Căsuţă de bani în formă de pătuţ (închiriat) 
               Consultanţă eveniment 

 
3. PACHET DECOR ŞI ACCESORII – 650 lei 

 
v Huse pentru scaune din minimat alb şi eşarfă din saten (bleu, roz, somon, lila, galben, auriu caramel, verde sau 

grena)  
v Naproane în culorile eşarfelor  
v Decor pentru prezidiu – fustă, falduri, fluturaşi/floricele  
v 5 Buchete din 3 baloane cu heliu sau aranjamente din flori (santini şi verdeata) pe stativ de sticlă 
v 15 Baloane cu heliu pe ringul de dans sau 2 stâlpi înalţi cu aranjamente florale  
v Aranjament floral pentru prezidiu – santini şi verdeaţă  
v 30 Mărturii (5 variante la alegere – cutiuţă personalizată cu bomboane, ursuleţ cu bomboane, minicarticică cu 

pozele lui bebe, marturie classică in tulle + cruciulita, biberon cu bomboane)  
v Place card cu plic de bani personalizat  
v Numere de masă şi meniuri – 2 in 1  
v Tabel invitaţi + stativ la intrare  

 
BONUS: Casuţă de bani în forma de pătuţ (închiriat) 
              Pietricele pe fiecare masă 
              Consultanţă eveniment 

 

Vă oferim consultanţă gratuită în organizarea de eveniment pentru fiecare din pachetele de mai jos! 
 
Vă ajutăm să alegeţi cele mai bune servicii în funcţie de bugetul dumneavoastră! 
 
Stabilim împreună tema sau conceptul petrecerii de botez. Putem crea o lume de poveste cu prinţi şi prinşese, zâne sau spiriduşi, 
fluturi sau buburuze, maşinuţe şi avionaşe, desene animate sau pur şi simplu o lume în centrul căreia se află puiul vostru. Adaptăm 
tema pentru fiecare din articolele de decor sau accesoriile de petrecere. 

 

 



 
3. PACHET EXTRA – 1100 lei 

 
v Huse pentru scaune din minimat alb şi eşarfă din saten (bleu, roz, somon, lila, galben, auriu caramel, verde sau 

grena)  
v Naproane în culorile eşarfelor  
v Decor pentru prezidiu – fustă, falduri, fluturaşi/floricele  
v 5 Buchete din 3 baloane cu heliu sau aranjamente din flori (santini şi verdeata) pe stativ de sticlă 
v 15 Baloane cu heliu pe ringul de dans sau 2 stâlpi înalţi cu aranjamente florale  
v Aranjament floral pentru prezidiu – santini şi verdeaţă  
v 30 Mărturii (5 variante la alegere – cutiuţă personalizată cu bomboane, ursuleţ cu bomboane, minicarticică cu 

pozele lui bebe, marturie classică in tulle + cruciulita, biberon cu bomboane)  
v Place card cu plic de bani personalizat  
v Numere de masă şi meniuri – 2 in 1  
v Tabel invitaţi + stativ la intrare  
v Ursitoare – program 20 minute 

 
BONUS: Căsuţă de bani în formă de pătuţ (închiriat) 
              Pietricele pe fiecare masă 
              Sfeşnice din sticlă cu lumânări pe mese 
              Consultanţă eveniment 
 
4. PACHET FULL SERVICE BOTEZ – 4100 lei 
 

v Huse pentru scaune din minimat alb şi eşarfă din saten (bleu, roz, somon, lila, galben, auriu caramel, verde sau 
grena)  

v Naproane în culorile eşarfelor  
v Decor pentru prezidiu – fustă, falduri, fluturaşi/floricele  
v 5 Buchete din 3 baloane cu heliu sau aranjamente din flori (santini şi verdeata) pe stativ de sticlă 
v 15 Baloane cu heliu pe ringul de dans sau 2 stâlpi înalţi cu aranjamente florale  
v Aranjament floral pentru prezidiu – santini şi verdeaţă  
v 30 Mărturii (5 variante la alegere – cutiuţă personalizată cu bomboane, ursuleţ cu bomboane, minicarticică cu 

pozele lui bebe, marturie classică in tulle + cruciulita, biberon cu bomboane)  
v Place card cu plic de bani personalizat  
v Numere de masă şi meniuri – 2 in 1  
v Tabel invitaţi + stativ la intrare  
v Decor masă primire 
v Decor şi amenajare masă bebeluş 
v Hostess – 1h pentru primirea invitaţilor 
v Program entertainment cu ursitoare – 50 minute 
v Kids corner – întregul eveniment 
v Tombola cu surprize – 15 minute 
v Fotograf eveniment 
v DJ şi sonorizare 

 
BONUS: Căsuţă de bani în formă de pătuţ (închiriat) 
              Pietricele pe fiecare masă 
              Sfeşnice din sticlă cu lumânări pe mese 
              Suport pentru lumânarea de botez 
              Consultanţă şi coordonator eveniment 
 
NOTA:  

Aceste preturi includ toate taxele, montaj si demontaj, livrare la restaurant în ziua evenimentului. 
 
La semnarea contractului se achită minim 20% din valoarea pachetului. Restul se va plăti în maxim 24 de ore de 

la eveniment. La final veţi plăti exact pentru numarul de persoane participant indiferent de numărul estimat la semnarea 
contractului. 

 
Ofertele de mai sus sunt calculate pentru 50 persoane şi 5 mese. Dacă aveţi mai mult de 50 de invitaţi puteţi 

afla preţul pachetului adăugând numărul de persoane extra X 7 RON/persoană. 
 

Daca situaţia este inversă şi aveţi mai puţin de 50 de invitaţi puteti afla pretul pachetului scăzând 
numărul de persoane în minus X 5 RON/persoană. 

 



 
PACHET ENTERTAINMENT 1 – 1300 lei 
 

v Ursitoare – program 20 minute  
v DJ si sonorizare   

 
 
PACHET ENTERTAINMENT 2 – 1500 lei 
 

v Ursitoare – program 20 minute  
v Moment surpriză pentru copii – ursitoarele fac face painting şi baloane modelaj – 20 minute 
v Dans ţigănesc sau oriental – 10 minute 
v DJ şi sonorizare  

 
 
PACHET FOTO BOTEZ – 650 lei 
 

v Biserică 
v Restaurant 
v Predare pe DVD 
v 100 poze 10/15 in album 

 
PACHET FOTO BISERICA – 300 lei 
 

v Foto (150 – 200 de cadre, Album pe DVD) 
      Bonus: Decor cristelniţă din tulle, organza, voal şi accesorii botez – fluturaşi, floricele, ursuleţi 

 
  
PACHET PENTRU NASI – 450 lei 
 

v Set pentru preot în coşuleţ decorat cu fundiţe, organza/tulle roz, bleu sau ivoire (setul conţine: săpun în formă 
de bebe, sticluţă cu ulei, prosop de şters pe mâini) 

v 50 de cruciuliţe cu fundiţă şi cutie pentru cruciuliţe 
v Crâşmă şi faşă 
v Lumânare pentru botez din flori naturale 

Seturile se pot decora la alegere cu buburuze, fluturaşi, suzete, biberoane, floricele etc. 
 
 
 
 

 
Pentru alte variante de pachete, mai multe detalii sau intrebari suplimentare va rugam 

sa ne scrieti pe: 
 

mihaela.tomas@bestevents.ro sau  comenzi@bestevents.ro 
 

 Sau ne puteti suna la nr: 0765 250 972 sau 0723 693 457  
(l-v orele 9.00 – 18.00) 

 
 

www.bestevents.ro/catalog 
www.aranjamentedinsuflet.ro 

                                                 http://bestbotez.wordpress.com 
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OFERTA GENERALA DE SERVICII 

 
DENUMIRE SERVICIU PRET DESCRIERE 
Huse pentru scaun din 

minimat sau saten alb si 
esarfa din saten 

3.5  bleu, roz, somon, lila, galben, auriu caramel, 
verde sau grena 

Naproane dreptunghiulare 
pentru mese 

1.5 bleu, roz, somon, lila, galben, auriu caramel, 
verde sau grena 

Fete de masa din saten alb 7 Pentru mese dreptunghiulare de maxim 10 
persoane 

Fuste de masa din saten alb 7 Fuste de masa cu rejansa;  aplicare cu bolduri  
Fusta pentru prezidiu din voal 

alb 
50 Se poate asorta cu drapaje in culorile 

esarfelor 
Fusta pentru prezidiu din 

saten alb 
50 Se poate asorta cu drapaje in culorile 

esarfelor 
Stalpi 60 cm cu flori 25 Pretul este pe bucata – maxim 6 bucati 

Stalpi 130 cm cu flori 30 Pretul este pe bucata – maxim 6 bucati 
Aranjamente florale De la 20 

lei/bucata 
Diverse aranjamente florale pe masa sau pe 

stativ de sticla sau fier forjat 
Aranjament prezidiu De la 50 

lei/bucata 
www.aranjamentedinsuflet.ro 

Boluri cu flori De la 10 
lei/bucata 

www.aranjamentedinsuflet.ro 

Sfesnice din sticla cu 
lumanari 

10  Pret pe bucata cu lumanare inclusa 

Baloane cu heliu 4  Pret pe bucata 
Baloane cu heliu personalizate 5.5 Pret pe bucata – personalizare cu nume si 

data botezului – minim 100 bucati 
Arcada din baloane  150 Diverse culori 

Balon jumbo  130 Cu 100 de balonase 
Baloane cu figurine De la 20 

lei/bucata 
Baloane din folie metalizata cu bebelusi, 

barza, personaje Disney etc. 
 

Floricele din baloane 6 Floricele cu 4 petale din baloane 

Decor prezidiu 100 Fusta, drapaje, lumanari, pietricele, fluturasi 
Decor masa primire 100 Fusta, pietricele, tabel cu invitatii si stativ  

Decor masa bebelusului 250 Fusta, pietricele, bol cu flori, casuta de bani 
in forma de patut, carte de oaspeti – 

handmade personalizata, balon in forma de 
barza 

Kids corner 800 O zona speciala pentru copii care participa la 
eveniment – pana in 10 copii – 1-5 ani 

Mese si scaune pentru copii, carti de colorat, 
jocuri cu bile, cuburi de construit, dans, 
pictura pe fata si o persoana care va 

supraveghea copii.  
Ursitoare 450 Programul cu 3 ursitoare – personalizat – 20 

minute 
Program entertainment 700 Programul cu 3 ursitoare –  20 minute 

Face painting si baloane modelaj pentru copii 
participanti la eveniment – 15 minute 

Moment surpriza pentru adulti – 15 minute 

http://www.aranjamentedinsuflet.ro/
http://www.aranjamentedinsuflet.ro/


Fantana de ciocolata 700 Fantana de ciocolata pentru 50-60 de 
invitati. Iti punem la dispozitie: ciocolata 
belgiana cu lapte, fructe de sezon in cel 
putin trei sortimente, accesoriile si 

personalul de operare care ii va ajuta pe 
invitati sa se serveasca. 

Tombola cu surprize 250 Tombola pentru toti participantii la 
petrecere cu 3 premii mari si 3 premii mici – 
va face cu siguranta deliciul celor prezenti la 

petrecere. 
Cruciulite pentru botez 1.2 Mai multe detalii pe 

www.bestevents.ro/catalog 
Set de mir 40 Mai multe detalii pe 

www.bestevents.ro/catalog 
Invitatii botez 1.5 Mai multe detalii pe 

www.bestevents.ro/catalog 
Lumanari de botez 100 Mai multe detalii pe 

www.aranjamentedinsuflet.ro 
Suport pentru lumanarea de 

botez 
50 De inchiriat – pentru la restaurant impreuna 

cu alte servicii 
Casuta de bani 50 De inchiriat – pentru la restaurant impreuna 

cu alte servicii 
Stativ pentru orientare cu 

numele invitatilor 
40 De inchiriat – pentru la restaurant impreuna 

cu alte servicii 
Portofel de amintiri 3.5 Plic de bani cu cartonas unde invitatii ii pot 

lasa o amintire scrisa micutului. 
Plic de bani cu place card 2.5 Mai multe detalii pe 

www.bestevents.ro/catalog 
Place card simplu 1.5 Mai multe detalii pe 

www.bestevents.ro/catalog 
Numere de masa 1 Mai multe detalii pe 

www.bestevents.ro/catalog 
Meniuri 2 Mai multe detalii pe 

www.bestevents.ro/catalog 
Numar de masa si meniu 3 Mai multe detalii pe 

www.bestevents.ro/catalog 
Decor cristelnita 150  

Marturii 2 Mai multe detalii pe 
www.bestevents.ro/catalog 

DJ  800 DJ si sonorizare 
Foto biserica 300 150 – 200 de cadre, instantanee in timpul 

slujbei si sedinta foto in fata bisericii, Album 
pe DVD 

Foto complet 650       Slujba de botez, sedinta foto in fata 
bisericii,  petrecere, Album pe DVD, 
Slideshow cu momentele importante pe 
muzica, 30 de fotografii format 10/15 

 
 

www.bestevents.ro/catalog 
www.aranjamentedinsuflet.ro 
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