


É hora de comemorar, pois tem festa 
linda chegando por ai !

Queremos transformar este 
momento em um dia especial cheio de 
alegria. 

FAZEMOS APENAS UMA FESTA 
POR DIA! Você escolhe seu horário!

Espero que goste de nossa proposta 
e venha fazer a festa conosco, será 
um grande prazer realizar o seu 
sonho! 



ESTRUTURA
 
• Duração de 4 horas
• Espaço infantil e adulto integrado
• Salão climatizado com ar condicionado
• TV para exibir fotos e vídeos
• Som ambiente
• Acesso para portador de necessidades 

especiais, rampa e banheiro.
• Pé direito com 10 metros no centro
• Capacidade para 350 pessoas
• Caixa de presentes
• Armário para lembrancinha
• Mesas e cadeiras de ferro
• Fraldário fora do banheiro



DECORAÇÃO

Mesa de até 4 metros, cilindros 
para decoração desconstruída, 
painel sublimado temático, bolo 
cenográfico, 20 louças, peças do 
tema e 2 vasos de flores 
permanentes 25cm, peças do tema 
para compor a decoração.
Arco de balões no painel principal 



ESPAÇOS
• Brinquedão 
• Fraldário completo
• Fliperama
• Cama elástica
• Campo de futebol
• Multijogos
• Piscina de bolinha
• Air game
• Basquete eletrônico
• Área baby 
• Mesa de oficinas



EQUIPE
• Coordenador de festa
• Recepcionista etiquetadora de 
presentes
• Monitores para os brinquedos
• Fritadeira
• Fiscal de limpeza
• Porteiro
• 1 garçom a cada 20 convidados



Cardápio
• Mesa com lanche infantil 
• Bolo de corte sabor a escolher
• 18 tipos de salgados: Entradas de frios, 

salgados fritos na hora, assados e folhado, 
espetinho, sendo o consumo livre mesmo após 
o parabéns. 

• 05 doces por convidados com bombom.

• Bebidas: Consumo livre de refrigerantes coca 
e guaraná (trabalhamos com produtos light), 
água e sucos

● Cerveja Original garrafa 600 ml uma por 
cada convidado pagante.



CORTESIA

• Cortesia para 5% dos convidados
• Convite virtual no tema da festa
• Convites familiares com a logomarca do buffet
• Convite individual físico
• Escolha de qualquer tema da casa
• Mesa de guloseimas
• Lembrancinhas para crianças até 12 anos
● Uma massa com dois molhos
● Vela personalizada
● Projeto da festa

Obs.: Disponibilizamos uma caixa no final da festa 
com todas as opções de cardápio escolhido para os 
pais do aniversariante. 



Serviços extras que podem
Ser contratados 
• Personalizados De Luxo
• Doces Decorados
• Recreação Infantil/Animador/Oficinas
• Tapete Personalizado
• Lembrancinhas De Luxo
• Balões Extras
• Personagem animado
• Carrinhos Gourmet (picolé, sorvete, pipoca)
• Personagem Vivo
• Músico
• Fotógrafo



Condições

SINAL PARA RESERVA DA DATA

FORMAS DE PAGAMENTOS A VISTA 3% 
DE DESCONTO, ACIMA DE 90 DIAS DA 
DATA DA FESTA

PARCELADO MENSALMENTE VIA PIX, 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, OU BOLETO 
ATÉ 30 DIAS ANTES DA FESTA

FESTA DE SEGUNDA A QUINTA 5% DE 
DESCONTO EXCETO PARA FESTA LANCHE
Véspera de feriado e feriados são 
considerados valores de final de semana 

OBS. DESCONTOS NÃO ACUMULATIVOS


