Proposta Formandos Kennedy – 3° Ano 2018
Local:Capital Disco – Cardápio 1 - 6 horas de evento–20 de Dezembro 2018
Colação de Grau: Beca, Capelo, Canudo, Mestre de Cerimonias e Homenagens aos professores
Bartender: 15 tipos de drinks alcoólicos e 10 tipos de drinks não alcoólicos, sendo 8 tipos de frutas variadas, onde a
estrutura montada no bartender será composta por tv de 42° passando o cardápio personalizado.
Ecad: Direitos autorais para execução musical, 10% da locação do aluguel do salão
Decoração:Podendo ser clássica com flores ou moderna com balões de gás hélio– Carolina Helena Cenografia.
Decoração Cinematográfica: Pontos de leds, luz cênicas, treliças, movies, globo espelhado, painel de led e pista
decorada com telões e estrutura diferenciada com 24m de painel de led.SB7
Staff: Hostess, Bombeiro, Segurança, Ambulatório e Equipe MR.
Baile: Valsa Tradicional para os formandos
Benefícios:

Mesa Cortesia: 10 convites de cortesia para os professores.

Dj Social

Dj Funk CHIC

Camisa: cada formando ganha 1 camisa personalizada.

Mc Donalds:Momento Mc Donalds na festa.

Temaki: Temaki de salmão e camarão – Chefscar–Odilinha – 3 horas

Taco: Comida mexicana, tortilha de carne com acompanhamentos(Queijo, alface, guacamole e molho de
pimenta) – Chefscar – Odilinha – 3 horas

Convites de Luxo: Cada formando ganhará um convite de recordação + entradas para o baile.

Chinelo: Chinelo havaianas, personalizado entregue no diada festa.

Copos: Copos personalizados, onde o formando ganha 1 de recordação e a primeira rodada servida pelo
bartender é feita nos copos long drinks personalizados, onde qualquer pessoa pode levar para casa.

Máquina de Foto: Cabine Inflável fotográfica durante a festa

Festas gratuitas:Os formandos ganham entrada para todos os shows realizado pela empresa durante o
ano, de acordo com a censura deles.

Rifa: Material 2para rifas.
Proposta de Valores com pacote completo:
Quantidade de Formando
Formato 1+4
Em Até 14 x
Formato 1+9
Em Até 12 x
40 alunos
R$ 1.849,00
R$ 132,10
R$ 2.649,00
R$ 189.22
Convite Extra: R$ 170,00
Proposta de Valores com pacote completo:
Quantidade de Formando
Formato 1+4
Em Até 14 x
Formato 1+9
Em Até 12 x
40 alunos
R$ 1.775,00
R$ 126,79
R$ 2.575,00
R$ 183,93
Convite Extra: R$ 160,00

Pacote foto( )
1 DVD FOTO = R$ 399,00 por formando em 14x de R$ 28,50 onde será acrescentado nos boletos se
optarem pelo pacote.
OBS: SE ATINGIR 80% DE ADESAO NO PACOTE DE FOTO, OS FORMANDOS QUE 5DERIREM GANHAM A FILMAGEM DE CORTESIA!

SEGURO: Será incluso na proposta o valor de R$99,90 divido no número de parcelas escolhidas. O seguro garante
a devolução TOTAL financeira caso haja repetência do aluno. Garante a possibilidade para adquirir convite extra
até uma semana antes do evento, de acordo com a DISPONIBILIDADE dos convites, sem custo adicional. O seguro
também permite acesso aos descontos do convênio MR. CASO QUEIRA O SEGURO ASSINALE AQUI ( )

