Proposta Alegria Eventos
BRINDES
- Hall de entrada com tapete fio de seda e aparador
- Projetor para fotos ou vídeos
- Convite foto Personalizado com tema (Whastapp, email, facebook)
- Painel Led da portaria com nome da criança
ESTRUTURA DO SALÃO
* Ambiente climatizado
* Sonorização profissional
* Microfone sem fio
* Fraldário (Poltrona, trocador e berço)
* Banheiros adaptados para PNE
* Câmeras de segurança
* Internet Wi-Fi
* Equipe de monitores, garçons, gerente de festa.
* Taças de vidro e descartáveis em geral.
SALÃO DE JOGOS
* 1 Kid Play
* 1 Tombo legal
* 1 Basquete
* 1 Pula-pula grande para adultos e crianças
* 1 Mesa de aero game infantil
* 1 Mesa de aero game adulto
* 1 Pebolim;
* 4 Máquinas tayto multi jogos
* Área kids: Piscina de bolinhas, Mesinha de desenho, gangorras, gira pato, casinha de boneca,
cozinha infantil, piso graminha com monitor.
DECORAÇÃO
* Mesa Temática (Verificar parceiros conveniados e disponibilidade do tema)
* 1 milheiro de balão (cores lisas)
* Forros, cobre manchas, capa de cadeiras (cores lisas)
CARDÁPIO
* 12 tipos Salgados (Fritos e assados na hora).
* Refrigerante: Coca-cola, Guaraná Antártica, Refrigerantes zero, Fanta laranja, água mineral.
* Suco da polpa
* Carrinho de Algodão Doce
* Pipoca de sal
* Batata palito
* Cachorro quente
* Bolo vários sabores
* Docinhos tradicionais (Brigadeiro, Leite ninho, casadinho, olho sogra, beijinho)
OBSERVAÇÕES:
- Forma de pagamento: Crediário próprio parcelado até 10 dias antes da festa ou cartão de crédito consultar regras;
- Não incluso Bebida alcoólica, lembrancinhas e personalizados de mesa; (Contratação à parte)
- Crianças com 5 anos completos entra na lista de convidados
- Duração de 4 horas de festa com 30 minutos de tolerância (Equipamentos desligados)
- Reserva de data somente mediante pagamento de 30% na assinatura do contrato.

