NOVA CATERING LTD.
INFO@NOVVA.BG
******************************************************************************************
На вниманието на: Ева Панова,
Офис-мениджър, „Хедж Пропъртис”
Тел. за контакт:

ОФЕРТА
ЗА ПОРЪЧКА НА ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЕМ
Дата на събитието: 27/12/2015 г.
Начален час: 17 ч.
Място на провеждане: Фоайе на 1-ви етаж, фирмена сграда
Вид на събитието: Коледно парти служители
Поканени: 150 гости
Лице за контакт на място: Симеон Матев
Тел. за контакт:
NB: Наетото оборудване и посуда се доставя до 17 ч. на предишния ден, 26/12/2015,
а хапките в 16,45 ч. на 27/12/2015. Клиентът желае сам да осигури алкохолни и
безалкохолни напитки. Не се поръчват и сървиз услуги от „Нова Р”.
Оборудване:
1. Коктейлна бар маса
15 бр.
2. Еластанов калъф, оранжев
12 бр.
3. Еластанов калъф, оранж+сребърни нишки
3 бр.
Масите се подреждат в две редици покрай колоните, а една маса и метално кошчепепелник се изнасят на площадка/тераса за пушачи.
4. Маса за бар, блок и бюфет
2 бр.
5. Еластанов калъф за блок маса, оранжев
2 бр.
6. Шампаниера за 7 бутилки, инокс
1 бр.
7. Чаши за шампанско, тънкостенни, Verdo
150 бр.
8. Чаши за безалкохолни напитки и вода
150 бр.
9. Кани за вода и домашно вино /1 л и 2 л/
6 бр.
10. Шампаниера за 1 бут. на стойка
15 бр.
11. Салфетник за всяка бар маса
15 бр.
12. Стъклен свещник за чаена свещ
15 бр.
Метално кошче – пепелник
1 бр.
Транспорт, позициониране, прибиране.
В свещниците да се насипят декоративни камъчета и пясък в цветовете на логото
на фирмата /както при досегашните събития на фирмата/.
Описание: Масите се „обличат” в текстилните калъфи на 26/12; до всяка
коктейлна маса се поставя по една шампаниера на стойка; на всяка маса се
поставя по един салфетник и стъклен свещник с чаена свещ; бюфетните маси се
„обличат”, на тях се подреждат чаши, кани и шампаниери. Оборудването се
прибира след празниците, в удобно за клиента време.
ОБЩА стойност на офертата с вкл. ДДС: 487,00 лв.
Скъпи клиенти, г-жа Панова, благодарим за дългогодишното ни качествено
партньорство!
Искрено Ви пожелаваме прекрасно празнично парти!
За да посeтите нашата страница, моля натиснете тук ...

