πέρα από το φαγητό και τον εξοπλισμό σας προτείνουμε:
γλυκά

•
τούρτες party-cakes
δικές μας τούρτες εξαιρετικής ποιότητας και φρεσκάδας που φτιάχνονται την
ίδια μέρα του party σας! Σε ότι σχέδιο επιλέξετε ή μας στείλετε εσείς!
τούρτες απλές ή στάμπα
τούρτες ζαχαρόπαστα
τούρτες τρισδιάστατες

14€/kg
16€/kg
18€/kg

ψυχαγωγία

•
animateur για τα παιδιά - commando
το πιο σημαντικό σε ένα παιδικό party είναι να περάσουν καλά τα ίδια τα παιδιά.
έτσι φτιάξαμε μία επίλεκτη ομάδα animateur που ψυχαγωγούν τα παιδιά είτε
στο χώρο μας είτε εκτός! Μπορούμε να στείλουμε animateur σε εγκαίνια, prive
παιδικά party σε σπίτια, συλλόγους, φροντιστήρια ή ακόμα και σε άλλους
παιδοτοτόπους!
• πρόγραμμα disco ή survivor
μία ακόμη εξαιρετική επιλογή για την παιδική ψυχαγωγία. Ανάλογα με την ηλικία
του παιδιού προσαρμόζουμε το πρόγραμμά μας ώστε το party να μείνει
αξέχαστο στις παιδικές καρδιές! Μπορεί να είναι disco ή survivor ή ακόμα για τα
μικρότερα παιδιά μουσικοκινητικές δραστηριότητες και χορός.

•
clown για τα παιδιά
μία σταθερή αξία, αναλλοίωτη στο χρόνο είναι ο clown. Τα παιδικά party είναι
από τα 60’s συνυφασμένα με την παρουσία clown και τα παιδιά πάντοτε θα
έχουν να θυμούνται τον αστείο άντρα που έκανε τους πάντες να γελούν!

λουκουμάδες
•
stand με φρέσκους λουκουμάδες
κάντε κάτι διαφορετικό στο δικό σας party με παρασκευή λουκουμάδων
μπροστά στους καλεσμένους σας. Τα παιδιά θα ξετρελαθούν και οι μεγάλοι θα
το λατρέψουν! Ποιος θα ήταν αυτός που δεν θα υπέκυπτε σε λαχταριστούς
λουκουμάδες;

αναμνηστικά

•
πακέτο κάλυψης όλου του event με φωτογραφίες και video
διαθέτουμε φωτογράφο που μπορεί να βιντεοσκοπήσει όλο το event!
Επιλέξτε πακέτο και μπείτε και εσείς μέσα στη φωτογραφία και όχι πίσω από
αυτή! Τα έτοιμα πακέτα που διαθέτουμε είναι τα παρακάτω:
φωτογραφίες παιδιού που γιορτάζει
κάλυψη video
silver pack
golden pack

50€
100€
€
€

διακόσμηση και εκτυπώσεις

•
μπαλόνια
πέρα από τα απλά μπαλόνια που παρέχονται στο κατάστημά μας, μπορείτε να
φτιάξετε τη σύνθεση που ταιριάζει στο θέμα του δικού σας party. Μπορείτε να
επιλέξετε ανάμεσα σε μπαλόνια θεματικά σε stick, μπαλόνια με ήλιο ή
μπαλονοσυνθέσεις σε διαφορετικούς χρωματισμούς και σχέδια!
•
personalized προσκλήσεις και διακόσμηση
διαθέτουμε γραφίστα που μπορεί να σας τυπώσει το θέμα που επιλέξατε για το
δικό σας party. Διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις δεκάδες έτοιμες
θεματικές ηλεκτρονικές προσκλήσεις που έχουμε ήδη στο site μας.

