FONDAT 2006

OFERTA 2021

Pentru clipe care sclipesc!
Chișinău, str.Ghidighici 1/2
060058883 (tel, viber, watsapp)
office@saladeaur.md

SALA DE AUR

COMPLEX DE CULTURĂ, ARTĂ ŞI DIVERTISMENT

vine cu cea mai atractivă ofertă
pentru evenimentul All INCLUSIVE
concepută cu dragoste ș i dedicare
de către echipa noastră.

CAPACITATEA*
Sala mare:

Sala mică:

120 - 220 pers.

50 - 100 pers.

*daca prezenț a la eveniment nu atinge numărul minim
de persoane se va aplica comisionul pentru deservire
+10%

ARANJAREA MESELOR
mese rotunde (de la 8 pers.)
mese dreptunghiulare (de la 12 pers).
2 variante de amplasare a mesei mirilor (prezidiu).

REUȘITA EVENIMENTULUI
ESTE ASIGURATĂ DE:
event manager

majordom la intrare

secutiry team

barista profesionist

parking atendant

bucătari iscusiț i

echipa cleaning

bravi ospătari

DOTĂRI
Sistem supraveghere video
Ecran LED ș i 4 televizoare (sala mare)
Lumina ambientală (sala mică)
Mobilă moale pentru zone de odihnă
Scaune pentru înregistrarea căsătoriei
Set decor de întâmpinare (set prestabilit)
Compoziț i i florale (set prestabilit)
Decor masa prezidiu (set prestabilit)
Panou informativ pentru amplasarea oaspeț i lor
Numerotarea mese
Veselă ș i suporturi pentru masa cu aperitive
ș i dulciuri
Atributica necesară pentru tradiț i i
(bol cu grâu, vaza cu miere, vas, ulcior,
prosoape, cutia pentru plicuri)
Măsuț a pentru tort, în stilistica sălii.
Caserole, pungi pentru finalul evenimentului.

FACILITĂȚI
interior în stil clasic cu izolare fonică
terasa-balcon (non-smoking area)
camera mirilor (safeu, fier de calcat etc)
buffet area (zona cu aperitive, vin, bere)
bar (zona cu dulciuri, fructe, ceai/cafea)
camera pentru echipa artistică
generator de lumină
parcare

CE ESTE INCLUS ÎN PREȚ
meniu
arenda sălii
deservirea la masa fourchette
(zona WELCOME)
deservirea la întâmpinarea oaspeț i lor
(zona WELCOME terase)
deservirea la bar
(barista, masa dulciurilor)
deservirea la mese în sală
(ș e f sală, ș e f echipă, ospătari,
ajutor la ospătari)

PREȚ
Meniu complex începând:
cu 1000 MDL/pers. pentru sala mare
cu 1200 MDL/pers. pentru sala mică.
Copii cu vârsta cuprinsă între 3 ș i 12 ani GRATUIT
(scaun alături de părinț i ).
ZERO TAXE suplimentare pentru deservire
(începând cu minim de persoane prestabilit).
ZERO TAXE pentru veselă spartă întâmplător sau
pentru depăș i rea timpului menț i onat în contract
(în limita prestabilită).
ZERO TAXE pentru utilizarea spaț i ilor adiacente.

CONDIȚII SPECIALE
zile
de post

reducere
la meniu

-

1.XI - 31.IV

%

ACHITARE
la semnarea contractului se achită 10.000 MDL.
la întocmirea meniului se achită
50% din costul serviciilor preconizate.
restul sumei, servicii adiț i onale
se achită înainte sau după eveniment
(decizie prestabilită de ambele părț i ).
achitarea se face doar în valuta naț i onală
(cash/card, transfer bancar),
în zile de luni-vineri, cu orar 9:00 – 17:00.

BENEFICIAȚI GARANTAT DE:

consultanț a ș i suport informaț i onal
echipa profesionistă ș i dedicată meseriei
bucate delicioase ș i frumos amenajate
deservirea impecabilă cu zero taxe
recomandări pentru muzică, fotografi,
videografi ș i alte servicii adiacente
sfaturi ș i soluț i i avantajoase pentru
planificarea evenimentului

CADOURI*
(UN PACHET LA ALEGERE)

*Pentru evenimentele care depăș e sc numărul minim de persoane
în sala mare 150 persoane (120 pentru perioada menț i onată la condiț i i speciale)
ș i 30 de persoane pentru sala mică.

LA ORICARE PACHET ALES SE OFERĂ GARANTAT:

1

Achitarea chiriei
la rochia miresei
sau reducerea de 50%
la vânzarea ei în
salonul „Legenda”.

2

Meniul pentru echipa artistică
(10 pers.)

PACHET WELCOME
Vin alb, vin roș u , pentru perioada de întâmpinare.
Fourchette sărat sau Cheese bar cu sortiment
de cascavaluri cu fructe sau mezeluri, cantitatea
raportată la număr de oaspeț i .
Bere la halbă, pe toată durata evenimentului.

PACHET HOT & SWEET
Ceai în sortiment ș i cafea naturală,
consum nelimitat.
Candy bar (sortiment de deserturi, biscuiț i ,
bomboane), cantitatea
raportată la număr de oaspeț i .
Fruit bar (fructe sezoniere), cantitatea raportată
la număr de oaspeț i .

PACHET FINAL TOUCH
Tort, cantitatea raportată la număr de oaspeț i .
Artificii tort, decor mesei pentru tort.
Îngheț a tă la final, cantitatea raportată
la număr de oaspeț i .

OFERTA EXCLUSIVĂ
Sala mare:
Pentru evenimente din joi, vineri, sâmbătă, duminică
cu peste 180 de oaspeț i venim cu SURPRIZA MUZICALĂ
(program unui artist autohton la alegere)

Sala mică:
Pentru evenimente din joi, vineri, sâmbătă, duminică
cu peste 80 de oaspeț i vă oferim gratuit
FUM GREU ș i LUMINA AMBIENTALĂ
dirijată de regizor de lumini.

CADOU SPECIAL
La semnarea contractului
timp de o săptămână
de la prima solicitare
primiți garantat:

MENIU PENTRU
2 PERSOANE
DIN PREZIDIU

Chiș i nău, str. Ghidighici, 1/2
www.saladeaur.md

+373 600 5 888 3

SALA DE AUR

SALADEAUR

ORE DE LUCRU:
LUNI-VINERI 10:00-18:00,
SÂMBĂTĂ 11:00-15:00

Vă așteptăm cu drag!

