KEDVES VENDÉGEINK!
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani partnereink szolgáltatásait, melyek különlegesebbé tehetik az
Önök rendezvényének fényét.
Amennyiben bármely szolgáltatás felkeltette érdeklődésüket, keressék munkatársainkat, akik
segítenek a szervezés lebonyolításában.

Európa Rendezvény Iroda Kft.
AJÁNLATA
1. Kossuth hajó Vén hajó étterem – Rozmaring É – Jászai M tér : összesen 1,5 óra :
63,500 Ft + áfa
2. Info park – Rozmaring É – Jászai M tér : összesen 2 óra : 84,660 Ft + áfa +25.000
Ft + áfa kikötési díj ( Info parknál) = 109.660 Ft + áfa
Web: www.europarendezveny.hu

Boros István
mesterszakács, ételszobrász
AJÁNLATA
1. Gyümölcsasztal elkészítése ehető darabolt gyümölcsökkel - faragott
gyümölcsdekorációval (az ár a gyümölcsöket nem tartalmazza!)
100 főig 35.000,- forint +Áfa
100-200 főig 40.000,- forint +Áfa
200 fő felett egyedi árajánlat

2. Rendezvény dekoráció - asztal díszek készítése (az ár a gyümölcsöket, zöldségeket
nem tartalmazza!)
a. Komplett dekoráció (lásd sajtasztal, rendezvény dekoráció2, rendezvény dekoráció
és asztal dekoráció6 képek)
Gyümölcsökből 35,000,- forint +Áfa
Zöldségekből 40.000,- forint +Áfa
b. Asztal dekorációk - kisebb méretű dekorációk asztalokra (lásd asztaldekoráció,
asztaldekoráció2, asztaldekoráció3 képek)
kompozíciónként 5.000,- forint + Áfa
10 kompozíció felett egyedi árajánlat
3. Nagy méretű dinnye dekoráció - faragott, 10 kg feletti dinnye (az ár a
gyümölcsöket nem tartalmazza!)
5 darabig 20.000,- forint / db +Áfa
5 darab felett egyedi árajánlat
4. Különleges egyedi igények, például szalonna vagy egyéb füstölt áru faragása,
sajttálak készítése, dekorálása, stb
minden esetben egyedi árajánlat.
Telefon: +36 30 532 6755

Iceart Magyarország
AJÁNLATA
1. Italcsúszda Minden, ami 100x50x25cm jégtömbből készül az 117.500,- Ft nettó
2. Esküvői díszek Minden, ami 100x50x25cm jégtömbből készül az 117.500,- Ft
nettó, Amihez 2db tömb szükséges, 167.000,- nettó
3. Logo - Emblémák UA
4. Asztalközép díszek 17.500 és 25.700,- nettó között vannak. A 22x22cm kocka
tetején 9 furat benne rózsafejek 18.500,-Ft/db
5. Kelyhek 48.000,- Ft - 68.000,- Ft 45cm átmérő 45cm magas. Alapárban nincs
virág vagy gyümölcsfagyasztás.

Web: www.iceart.hu

Dunarama Élményhajó
AJÁNLATA
25 perces privát élményhajózás Budapest belvárosában.
Száguldjon, vagy szelje a habokat lassan, a tempót kérése szerint alakítjuk!
38 400 HUF / 120 EUR / hajó
Web: dunarama.hu

DJ FEREE
AJÁNLATA
Több, mint 10 éve foglalkozom a lemezlovas szakmával. A Mixdown DJ School tanfolyamát
kiváló eredménnyel végeztem el, ami a legszínvonalasabb képzés Magyarországon. Nem
kisebb nevektől tanultam, mint Hamvai PG, Magonyi L, Revolution, Newik és DJ Newl.
MAHASZ és vállalkozói engedéllyel is rendelkezem, illetve a DJ Szövetség tagja vagyok.
Többször volt szerencsém külföldön is színpadra lépni: Sunny BeachBulgária, Görögország partyhajó, Szlovákia. Felléptem már a SZIGET és EFOTT fesztiválokon, valamint nemrégiben
az Amerikai Haditengerészek és a Finn Nagykövetségre is engem kértek fel. Rendszeresen
vállalok esküvőket, céges és zártkörű rendezvényeket, éttermekben háttérzenét biztosítok.
Zenei repertoárom (80-as évektől egészen máig terjed) több, mint 40.000 naprakész
zeneszám, mely tartalmazza a legnagyobb slágereket, amiket mindenki ismer/szeret/tud
(vagy akar ☺ ) rá táncolni és énekelni.
Web: rendezvenydj.com

Dekor-Társ
AJÁNLATA
„ Az egyik legszebb nap az életben.”
A jó döntéshez válassz egyéniséghez és stílushoz kedvező dekorációt.
Téglás Gizella (Gizus) vagyok, a Rozmaring Kertvendéglőt ismerem több mint 10
éve, vendéglátós és dekor tapasztalattal. Sok-sok esküvői dekorációt készítettem
már az összes teremben az elmúlt években, melyeket a személyes találkozók
alkalmával „csiszolunk” tökéletesre, hisz ez a Nagy Nap egy közös élet első és
legszebb napja! Elérhetőségeimen bátran keressetek engem!
Elérhetőségek: facebook | +36 20 249 7411 | eskuvodekor.tars@gmail.com
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