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contact@bluparty.ro
t: 021 252 2003
f: 021 252 1013

Strada Măgura Vulturului 42,
sector2, București

1

Pachetul 1
Preț întreg:
2228 lei (TVA inclus)
Preț pachet:

1849 lei

(TVA inclus)

Animaţie pentru copii cu Spiriduș și Craciuniţă;
Atelier de decorat “Săculeţul Spiridușului” sau
Atelier de creaţie “ Decoraţiunile din Bradul de Crăciun”
Acordarea cadourilor de către Moș Crăciun (1h)
BONUS* 1h Mascota Rudolf / Olaf / Ren

Durata: 2H
Nr copii recomandat: 20 copii
*Bonusurile se acordă pentru evenimentele organizate în perioada 1-9 decembrie
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

2

Pachetul 2
Preț întreg:
3762 lei (TVA inclus)
Preț pachet:

2999 lei

(TVA inclus)

Animaţie pentru copii cu Omuleţul de turtă dulce și Spiriduș
Atelier “Felicitarea Moșului” sau
Atelier de creaţie “ Fulg de Nea” sau
Atelier creaţie cu nisip tematic Crăciun
Spectacol de teatru “Asistentul lui Mos Crăciun” sau
Spectacol de magie
Acordarea cadourilor de către Moș Crăciun (1h)
BONUS Fotoliul moșului și cutia uriașă de cadouri;

Durata: 2H
Nr copii recomandat: 20 copii
*Bonusurile se acordă pentru evenimentele organizate în perioada 1-9 decembrie
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

3

Pachetul 3
Preț întreg:
5301 lei (TVA inclus)
Preț pachet:

4429 lei

(TVA inclus)

Animaţie pentru copii cu Bradul și Crăiasa Zăpezii;
Atelier “ Brăduţul colorat” sau
Atelier pictură pe ipsos “ De Crăciun colorăm”
Decor brad, fotoliu și cutia uriașă de cadouri
Spectacol de teatru “ Fabrica de jucării” sau
Spectacol de teatru” Moș Crăciun și Crăiasa Zăpezii”
Acordarea cadourilor de către Moș Crăciun (1h)
Coordonator de eveniment
BONUS stand de vată de zahăr sau stand de popcorn

Durata: 3H Nr copii recomandat: 30 copii
*Bonusurile se acordă pentru evenimentele organizate în perioada 1-9 decembrie
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%
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Pachetul 4
Preț întreg:
5984 lei (TVA inclus)
Preț pachet:

4999 lei

(TVA inclus)

Animaţie pentru copii cu Spiriduș, Crăciuniţă
și Omuleţ de Turtă Dulce;
Mascotă Rudolf/Ren/Olaf pentru întâmpinarea invitaţilor (1H)
Decor brad, fotoliu și cutia uriașă de cadouri;
Spectacol de teatru “ Pinochio Supereroul salvează
Crăciunul” sau Spectacol de improvizaţie “ Renii Veseli”
Acordarea cadourilor de către Moș Crăciun (1H)
Coordonator de eveniment
BONUS Atelier “ Felicitarea Moșului” pentru 40 de copii

Durata: 3H Nr copii recomandat: 40-50 copii
*Bonusurile se acordă pentru evenimentele organizate în perioada 1-9 decembrie
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

5

Pachet decor 1

Preț pachet: 849 lei cu TVA inclus

Ghirlandă cu globuri si acadele din baloane;
Ninsoare de baloane din 50 de baloane cu heliu;
BONUS* Figurine din baloane: 4 cadouri, 2 braduţi și 2 oameni de zăpadă

Pachet decor 2

Preț pachet: 1099 lei cu TVA inclus

Ghirlandă cu globuri și acadele din baloane;
Ninsoare de baloane din 50 de baloane cu heliu și fulgi albi de polistiren;
Panou pentru fotografii haioase;
bONUS* figurine de întampinare;
*Bonusurile se acordă pentru evenimentele organizate în perioada 1-9 decembrie
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

6

Spectacole de Crăciun
45 min Spectacol De Teatru Pinocchio: “Pinocchio Supereroul Salvează Crăciunul” Nou
Un spectacol interactiv și original. Pinocchio împreună cu cei mici vor descoperi cum să devină supereroi, astfel
salvând lumea din ghearele Maleficului Vrăjitor Maki. Un spectacol modern plin de umor, culoare, muzică pentru
Copiii Supereroi ai zilelor noastre.

30 min Spectacol De Teatru „Moș Crăciun Și Crăiasa Zăpezii”
Pregătirile de Crăciun în Fabrica lui Moș Crăciun sunt în toi, dar nimeni nu știe că la colţ stă la pândă Crăiasa
Zăpezii care vrea sa distrugă spiritul frumos al Crăciunui răpindu-l pe Moș Crăciun. Fii salvatorul lui Moș
Crăciun împreuna cu ghidușul Rudolf! Include 3 actori profesioniști, decor și lumini.
Personaje: Crăiasa Zăpezii, Moș Crăciun, Spiriduș și Rudolf

30 min Spectacol De Teatru „Fabrica De Jucării: Rudolph Și Păpușa De Porțelan”
Cea mai îndrăgită fabrică din lume, Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, se întoarce și anul acesta cu aventuri
mai palpitante într-un spectacol interactiv cu trei actori BluParty.
Include: 3 actori profesioniști, decor și lumini. Personaje: Moș Crăciun, Rudolph și Păpușa

30 min Spectacol De Teatru „Peripețiile Lui Rudolf”
Pierduţi într-o călătorie friguroasă Dl. May și Renul vor avea de trecut prin diferite peripeţii împreună și astfel
vor descoperi cât de importantă este prietenia și onestitatea. Este un spectacol amuzant, plin de energie și
interactiv. Teatru interactiv cu doi actori profesionisti, decor și lumini.
Personaje: Moș Crăciun, Dl. May și Rudolf.
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

1605
lei

1486
lei

1426
lei

1426
lei

7

30 min Spectacol de teatru de păpuși „Ajutorul lui Moș Crăciun”
Moș Crăciun își caută asistent. Spiridușul Tino îi va fi de mare ajutor. Candidaţii la acest post se vor amuza
teribil. Vino să te distrezi cu noi și cine știe poate chiar tu vei deveni ajutorul lui Moș Crăciun!
Este susţinut de doi păpușari, cu 4 personaje păpusi și un actor care interacţionează cu copiii, decor.

30 min Teatru de improvizație pentru copii ”Renii Veseli”
Teatrul de improvizaţie Renii Veseli este un spectacol interactiv cu 4 actori și un improvizator muzical,
Spectacol care implică participarea copiilor la diferite probe, stimulând astfel creativitatea celor mici. Umorul
este esenţa specială a spectacolului.

30 min Spectacol senzorial „Slinky Boy” recomandat 0-4 ani
Slinky, un băieţel simpatic căruia îi plac mult baloanele, este prins într-un tub mare și va pleca într-o
adevărată aventură senzorială întâlnind în calea sa: iarna, apa și focul. Are misiunea de a se confrunta cu
câteva din tainele vieţii și împreună cu ajutorul copillor va reuși să iasă învingător.

30 min Spectacol de teatru „Kids Mim Show”
Spectacol interactiv cu elemente de mima unde cei mici sunt implicaţi în poveste. Dragostea lui Mimi, sora mai
mare a lui Mim, pentru jocurile copilăriei învinge dorinţa lui Mim, băieţelul înnebunit după jocurile electronice.
Venirea Crăciunului îi ia prin surpindere. Este susţinut de doi actori profesioniști, include decor.

40 min Spectacol de teatru „Cenușăreasa”
Spectacolul este interactiv și prezintă povestea cunoscută a Cenușaresei. Doi șoricei, prietenii Cenușăresei,
ne introduc în lumea basmului, cu candoare și umor. Apare și motanul Lucifer – prilej pentru o cursă nebună
și comică din care sigur că șoriceii ies învingători. Povestea își urmează cursul, actorii cerând din când în când
sfatul copiilor, care se implică bucuroși în aventurile personajelor.
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

950
lei

2380
lei

699
lei

1069
lei

1426
lei

8

30 min Kids Concerto
Spectacol interactiv muzical distractiv-educativ pentru copii cu trei actori și muzică 100% live. Inclusiv Colinde.

30 min Spectacol De Magie
Program interactiv cu trucuri de magie, adaptat vârstelor participanţilor

1307
lei

1307
lei

Ateliere de creație pentru Crăciun
20 copii/1h

Atelier „Pelerine De Supererou” Nou

Invită-l pe cel mic să intre în lumea supereroilor. Își va realiza propria pelerină a supereroului preferat.
Include consumabile și coordonator.

20 copii/1h

Atelier Braduțul Colorat Nou

Copiii pot realiza o decoraţiune colorată pentru masa de Crăciun cu ajutorul ciucureilor coloraţi folosindu-și imaginaţia
și indemanarea. Include consumabile și coordonator. Comanda minimă pentru 15 copii.

479
lei

499
lei

*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%
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20 copii/1h

Atelier Christmas Slime NOU

Sub atenta coordonare a asistentului savant, copiii își vor crea propriul slime colorat în tematica de
Crăciun. Include un coordonator și consumabile non-toxice. Comanda minimă pentru 15 copii.

20 copii/1h

Atelier Snowman NOU

Copiii vor realiza o decoraţiune de brad luminoasă, folosindu-și creativitatea și îndemânarea.
Include accesorii vesele și colorate și coordonator..

20 copii/1h

Atelier de creație „Sticluta Crăiesei Zăpezii”

Copii vor realiza cu ajutorul particulelor de marmură și a fulgilor de nea fermecaţi o sticluţă magică, la fel ca cea a
Crăiesei Zăpezii. Include toate accesoriile pentru decorat și coordonator atelier 1h.

20 copii/1h

599
lei

579
lei

593
lei

Atelier de creație „Fulg de Nea”

Fulgii de nea din polistiren vor fi decoraţi de copii cu ajutorul culorilor magice Marble. Cu ajutorul agăţătoarelor vor
fi prinși în minunatul brad de Crăciun. Include toate accesoriile pentru decorat și cooronator atelier 1h.

474
lei

20 copii/1h

Atelier de cusut „Decorațiune de Crăciun”

Copiii vor folosi acul magic de plastic și ușor de mânuit și vor realiza decoraţiuni de brad unicat pe care toata lumea
le va admira. Include toate accesoriile pentru decorat și coordonator atelier 1h.

474
lei

*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%
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20 copii/1h

Atelier de creație ”Brăduțul împodobit”

Copiii se distrează pictand și decorand un brăduţ din carton de 140 cm înălţime. Poţi surprinde apoi părinţii
expunând brăduţul în sediul companiei. Include: brad de carton 140 cm, consumabile și cooronator atelier 1h.

20 copii/1h

Atelier de pictură figurine ipsos „De Crăciun colorăm”

Copiii coloreaza decoraţiuni din ipsos cu tematica de Crăciun. Include consumabile pentru 20 copii și cooronator
atelier 1h.

20 copii/1h

Atelier de decorat „Decorațiunile din Bradul de Crăciun”

Copiii vor realiza diferite modele de decoraţiuni din lemn, în formă de fulg de nea, brăduţ, îngeraș, stea cu dim.
4.5-6 cm. Include 20 de decoraţiuni din lemn și șnur auriu, consumabile și cooronator atelier 1h.

20 copii/1h

Atelier de decorat „Cizmulița Moșului”

Copiii vor decora o cizmuliţă foarte frumoasă și drăguţă pentru a o putea pune sub bradul de Crăciun.
Include toate accesoriile pentru decorat și coordonator atelier 1h.

20 copii/1h

Atelier de decorat „Săculetul Spiridușului”

Copiii vor decora cu ajutorul cariocilor și a autocolantelor un săculeţ de culoare crem potrivit pentru orice mini
călătorie. Include consumabile pentru 20 de copii și coordonator atelier 1h.

677
lei

558
lei

558
lei

796
lei

653
lei

*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

11

20 copii/1h

Atelier „Felicitarea Moșului”

Copiii vor avea ocazia sa realizeze o super felicitare pentru Moș Crăciun unde își pot scrie dorinţele.
Include consumabile pentru 20 de copii și coordonator atelier 1h.

20 copii/1h

Atelier turtă dulce

Copiii decorează delicioasa turtă dulce cu glazură și bombonele. Include consumabile pentru 20 copii și coordonator
atelier 1h.

20 copii/1h

Atelier decorat și colorat decorațiuni brad 3D

Copiii decorează și colorează decoraţiunile 3D din carton pentru brad. Include consumabile pentru 20 copii și
coordonator atelier 1h.

20 copii/1h

Atelier decorat coronițe Crăciun

Copiii decorează coroniţele cu accesorii: steluţe, brăduţi și fulgi de nea. Include consumabile pentru 20 copii și
coordonator atelier 1h..

20 copii/1h

Atelier Creație cu nisip tematică Crăciun

Copiii vor realiza câte o pictură cu nisip colorat în diverse modele. Include: consumabile pentru 20 copii și
coordonator atelier 1h.

20 copii/1h

Atelier „Tablou cu amprente colorate”

Copiii realizează un tablou de 120*60 cm cu amprentele mânuţelor. Include un coordonator și consumabile
non-toxice.
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

534
lei

593
lei

581
lei

581
lei

558
lei

534
lei
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Decoruri Crăciun
1 buc

Ghirlandă baloane Crăciun

Ghirlandă în formă de spirală din baloane latex verzi, globuri rosii și acadele delicioase din baloane modelabile.

1 set

Pachet decor din baloane

427
lei

534

Include: 2 oameni de zăpadă, 2 brăduţi cu globuri roșii și 8 cutii de cadouri, toate realizate din baloane în culori specifice.

1 buc

Cutie de cadouri din baloane

Brăduț verde cu globuri roșii din baloane

Dimensiune: 60*100 cm.

buc

Om de zăpadă din baloane

Dimensiune: 30*150 cm.

buc

17
lei

Dimensiune: 50*50 cm.

buc

lei

Baloane Folie Model Crăciun, Umflate cu Heliu

Baloane tip folie, model Crăciun, diametru 45 cm.
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

71
lei

89
lei

34

lei
13

buc

58

Balon Folie figurină model Crăciun

lei

Balon folie, dimensiune 64x81cm, umflat cu heliu.

1 set

Ninsoare de baloane

474

Decor special din baloane cu heliu: include 50 de baloane din latex, cu heliu și panglici de care sunt prinse 100 baloane mici.

1 set

Ninsoare de baloane cu Fulgi de Nea ( polistiren)

Decor special din baloane cu heliu: include 50 de baloane din latex, cu heliu și panglici de care sunt prinși 50 de
fulgi de nea albi, din polistiren.

3h

Bradul și Fotoliul Mosului

Include: brad împodobit 180 cm, fotoliul lui Moș Crăciun, cutie uriașă.

3h

Decor Casa lui Moș Crăciun

546
lei

534
lei

665

Include panouri decor 400*200 cm, 2 spiriduși dimensiune 50*130 cm, brad și fotoliu Moș Crăciun, cutie uriașă de cadouri.

3h

Figurine de întâmpinare

Panou figurină spiriduș sau om de zăpadă cu mesaj personalizat cu numele firmei. Dimensiune 180*80 cm.
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

lei

lei

117
lei

14

3h

Panou de fundal pentru fotografii cu tematică

Panou cu feţe decupate, model Ren și Spiriduș pentru fotografii haioase. Dimensiuni 200*200 cm;

3h

Decor gonflabil Sania lui Moș Crăciun

Decor atât pentru interior, cât și pentru exterior. Dimensiuni: lungime 240cm, lăţime 145 cm, înălţime 95 cm.

189
lei

296
lei

Accesorii De Crăciun
3h

Your Christmas Clip

Realizeză un super clip pentru compania ta. Alege melodia preferată, actorii sunt toţi prezenţi la petrecerea
de Crăciun a companiei, regizorul și echipa de filmare o aducem noi.

3h

2378
lei

449

Popcorn Bar

Alegerea Popcorn baru-lui este condimentul perfect al petrecerii. Diferitele arome de popcorn de la dulce la sărat îi vor
încânta pe cei prezenţi la petrecere. Conţine decor special, toate aromele de popcorn pentru degustare și punguliţe speciale
pentru copiii prezenţi (cu aromă la alegere). Consumabile pentru 20 de copii.

3h

Sistem sonorizare

Include DJ, 2 boxe 500W, playlist și 2 microfoane wireless.
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

lei

991
lei

15

3h

Fântâna de ciocolată „ChocoFiesta” pt aprox 50-70 de invitați

Realizeză un super clip pentru compania ta. Alege melodia preferată, actorii sunt toţi prezenţi la petrecerea
de Crăciun a companiei, regizorul și echipa de filmare o aducem noi.

3h

Fântănă de ciocolată „Events” pt aprox 100 de invitați

Include: ciocolată belgiană cu lapte, un asistent și consumabile servire; include fructe și pișcoturi.

3h

50 X Fotografii magnetice

Facem fotografii invitaţilor la petrecere, le printăm pe loc și adăugăm mesajul companiei. Invitaţii le ridică
de pe panoul de prezentare la finalul petrecerii.

3h

100 X Fotografii magnetice

Facem fotografii invitaţilor la petrecere, le printăm pe loc și adăugăm mesajul companiei. Invitaţii le ridică
de pe panoul de prezentare la finalul petrecerii.

3h

819
lei

1362
lei

950
lei

1308
lei

de la

Jocuri gonflabile

Cei mici se distrează în piscina cu bile în timp ce pentru copiii mai mari recomandam bouncere gonflabile
de diferite dimensiuni și forme.

480
lei

*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%
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Animație BluParty
*prețul scade in funcție de numărul de ore

per h

Personaj de iarnă (Spiriduși, Crăciunițe, Crăiasa Zăpezii, Ren și Om de Zăpadă)

Program de animaţie cu jocuri interactive, baloane modelabile și face painting;

per h

Mascotă Rudolf, Brad, Olaf, Minnie și Mickey Mouse, Tom și Jerry

Program de întâmpinare a invitaţilor la petrecere. Mascota salută invitaţii și se fotografiază împreună cu copiii
și părinţii invitaţi.

1h

Moș Nicolae

Program interactiv pentru acordarea cadourilor; realizat de un actor profesionist.

1h

Moș Crăciun

Program interactiv pentru acordarea cadourilor; realizat de un actor profesionist.

1h30

Moș Crăciun

Program interactiv pentru acordarea cadourilor; realizat de un actor profesionist.
*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%

199
lei

199
lei

474
lei

534
lei

665
lei
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2h

Moș Crăciun

Program interactiv pentru acordarea cadourilor; realizat de un actor profesionist.

2h30

Moș Crăciun

Program interactiv pentru acordarea cadourilor; realizat de un actor profesionist.

3h

Moș Crăciun

Program interactiv pentru acordarea cadourilor; realizat de un actor profesionist.

1h

Moș Crăciun și Spiriduș

Program interactiv pentru acordarea cadourilor; realizat de un actor profesionist.

20 min Moș Crăciun în Ajun
Program interactiv pentru acordarea cadourilor; realizat de un actor profesionist.

891
lei

1034
lei

1188
lei

712
lei

296
lei

*Toate prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA 19%
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contact@bluparty.ro
t: 021 252 2003
f: 021 252 1013

Strada Măgura Vulturului 42,
sector2, București
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