
 
  
 
 

PROMOÇÃO BUFFET DE 4 HORAS 

***PACOTE 05 FESTA DE 15 ANOS 2021 **** 

ESPAÇO REAL DE SABADO 

●  Salão de Festa  

 Ambiente Climatizado  

 Capacidade para ate 100 Convidados, 

 Mesas e cadeiras Clássicas, 

 Banheiros individuais,  

 Mezanino, 

 Camarim,  

 Escadaria, 

 

● Decoração (Jujuba) 

 Decoração mesa do bolo (Tradicional) 

 

● Fotógrafo profissional  

 fotos em Dvd  

 1 foto 30x40 

 

 Toalhas de mesa adamascadas  

 

 

 

 



 
  
 
 

● Dj  

 Telão,  

 Projetor, 

 Estrutura Suspensa,  

  Maquina de fumaça,  

 12 tipos de luzes, 

 

● Cerimonialista  

 Assessoria e Cerimonial (Debutante) 

A Assessoria do Dia e Cerimonial tem como foco principal o dia do evento, mas o trabalho começa com dois meses de 

antecedência. 

 Kit de higiene personalizado nos banheiros 

 Faço uma avaliação dos contratos firmados, realizo visita técnica no local da festa; 

 Elaboração do Roteiro do Evento e Coordenação Geral do Evento; 

 Realização de 1 Ensaio antes do Evento; 

 Verificar com músicos ou técnico de som as músicas escolhidas pelo CONTRATANTE; 

 Orientação e recepção aos convidados no local; 

 Recebimento de presentes no local da festa, com etiquetagem; 

 Coordenação do Cerimonial (Cortejo, Fotos, Cumprimento de protocolos, Narrativa da Cerimônia, etc.); 

 Suporte para Debutante e convidados durante a festa; 

 Acompanhamento dos profissionais contratados pelo CONTRATANTE; 

 Distribuição de Kit Balada e lembrancinhas (quando adquirido pelo CONTRATANTE); 

 Supervisão da qualidade dos serviços prestados permitindo assim que os pais aproveitem a festa; 

 Guarda de todos os pertences da Debutante em local pré-determinado com o CONTRATANTE. 

 No dia do evento, nossa equipe acompanhará a montagem da estrutura da festa e permanecerá até o final do evento. 

(horário determinado em contrato) 

 Estaremos preparados com Kit costura e kit emergência contendo: absorvente feminino, algodão, lixa de unha, band-

aid, entre outros itens. 

 

 



 
  
 
 

BUFFET COMPLETO 

Entrada 

               

 Salgadinhos fritos  

             Bolinho de queijo, Coxinha,  

             Kibe,  

            Croquete,  

            Presunto e Queijo,  

           Almofadinha de Requeijão, 

 Lanche de metro 

              Sabores a escolher (presunto e queijo, Salame e peito de peru)  

 Strogonoff 

 Batatas  fritas (Porção) 

 Mini Pasteis (Porção)  

              Carne / Queijo / Pizza 

 Mini Hambúrguer  

             (pão Hambúrguer com Hambúrguer, Cheeder, Molho especial, Alface e Tomate) 

 Prato Quente Massas no Pratinho 

              Massa a  Penne ao Molhos Sugo  

                 Bebidas não Alcoólicas  

              Refrigerantes ( Coca cola/ Fanta /Sprite e Guaraná Antártica)  

              Suco 2 Sabores (Caixinha) 

             Agua Mineral  

  ● Bolo doce  

Bolo ( Opções a escolher)    



 
  
 
 

 

● Cortesias  

 Tapete Corredor 10 metros  

 

 Sousplat Espelho (Centro de Mesa) 

 

 Cortina de led 

 

 Vela 15 anos  

 

 3 Suqueiras 

 

 Recepcionista 

 

 Mesa exclusiva para debutante  

 

 15 anos de led de 1 Metro 

 

 Luzes Arquiteturais (Canhões de led) 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

VALORES PACOTE TEEN 

Pacote Para 50 Convidados Valor  R$  10.100,00 

Pacote Para 50 Convidados Valor  R$  10.700,00 

Pacote Para 60 Convidados Valor  R$  11.290,00 

Pacote Para 70 Convidados Valor  R$  11.890,00 

Pacote Para 80 Convidados Valor  R$  12.480,00 

Pacote Para 90 Convidados Valor  R$  13.100,00 

Pacote Para 100 Convidados Valor  R$  13.670,00 

 

Valor do excedente  130,00 reais  

 

 

Formas de pagamento 

 Sinal na assinatura do contrato no valor de 20% e restante em depósitos bancários 

mensais ate 5 dias antes da festa  

 Você pode também parcelar em ate 12 vezes nos cartões máster ou visa na 

maquininha do pag seguro com um acréscimo de 2,99% A.M 

 5 dias antes da festa se houver valores a ser pago pode ser dividido no cartão 

 Promoção válida ate final de DEZEMBRO de 2020 podendo usar ate DEZEMBRO de 

2021. 

 

 



 
  
 
 

 


