SET 3.990.000 VND
Set dành cho tiệc đơn giản nhưng không hề sơ
sài. Thích hợp để làm tiệc tại nhà hoặc đãi ít
khách. Gói này bên mình đã chắc lọc ra những gì
cần thiết nhất để trang trí cho tiệc của con yêu.

KHU VỰC TRANG TRÍ
Backdrop thiết kế dưới 7.5m2 (in ấn, bắn
khung, tháo gỡ) 2m5 x 3m
Nổi layer tên bé, set up đèn trên backdrop
Bảng thông tin bé (hoặc khung hình 12 tháng)

BÀN TRANG TRÍ SINH NHẬT
KHUNG HÌNH 12 THÁNG CHO BÉ
TÊN BÉ TẠO KHỐI

10 x cupcake,10 x cookie
8 x khung hình
6 hộp bắp popcorn
6 hộp quà
6 nón sinh nhật
Tên bé tạo khối 3D (đính kim tuyến hoặc in màu)
Dây chữ Happy Birthday

Partydesign.vn
Hotline: 0902.911.086
Email: partydesignvn@gmail.com
FB: https://fb.com/PartyDesign.vn

SET 4.990.000 VND
Nâng cấp nhẹ so với gói 3tr9, tiệc chỉnh chu hơn với
bánh kem siêu dễ thương được tạo hình theo
chủ đề.

KHU VỰC TRANG TRÍ
Backdrop thiết kế dưới 7.5m2 (in ấn, bắn
khung, tháo gỡ) 2m5 x 3m
Nổi layer tên bé, set up đèn trên backdrop

Bảng thông tin bé 60x80 cm (hoặc Khung
hình 3D 12 tháng tuổi cho bé)
BÀN TRANG TRÍ SINH NHẬT
BẢNG THÔNG TIN BÉ
BÁNH KEM FONDANT

10 x cupcake,10 x cookie
8 x khung hình
6 hộp bắp popcorn
6 hộp quà
6 nón sinh nhật
Tên bé tạo khối 3D (đính kim tuyến hoặc in màu)
Dây chữ Happy Birthday
Bánh kem Fondant
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SET 7.990.000 VND
Set này bên mình tính cân đối giữa trang trí &
chương trình với túi tiền vừa phải, đầy đủ backdrop,
bảng thông tin bé (hoặc khung hình 12 tháng) & có
MC – chú hề đề các bé vui chơi.

KHU VỰC TRANG TRÍ
Backdrop thiết kế dưới 7.5 m2 (in ấn, bắn
khung, tháo gỡ)
Tách nổi layer tên bé + 1 chi tiết, set up đèn
trên backdrop
Bảng thông tin bé ( hoặc Khung hình 3D 12
tháng tuổi cho bé 60x80)

BÀN TRANG TRÍ SINH NHẬT

BÁNH KEM FONDANT THEO CHỦ ĐỀ
CHƯƠNG TRÌNH
Chú hề tạo hình bong
bóng trong 1h
MC hoạt náo suốt tiệc
2.5h, có quà tặng cho
bé

10 x cupcake,10 x cookie
8 x khung hình
6 hộp bắp popcorn
6 hộp quà
6 nón sinh nhật
Tên bé tạo khối 3D (đính kim tuyến hoặc in màu)
Dây chữ Happy Birthday
Bánh kem Fondant size 20cm

Partydesign.vn
Hotline: 0902.911.086
Email: partydesignvn@gmail.com
FB: https://fb.com/PartyDesign.vn

SET 9.990.000 VND
So với set 7tr9, set này về phần backdrop sẽ nổi 2
-3 chi tiết (đẹp hơn), có thêm chụp hình phóng sự
giúp bạn lưu trọn từng khoảnh khắc trong buổi tiệc.

KHU VỰC TRANG TRÍ
Backdrop thiết kế dưới 10m2 (in ấn, bắn
khung, tháo gỡ) 2m5 x4m
Nổi các lớp layer, set up đèn trên backdrop
Bảng đón khách 60 x80
Bảng thông tin bé
1 hình bé cao 1m2
Khung hình 3D 12 tháng tuổi cho bé 60x80
BÀN TRANG TRÍ SINH NHẬT

KHUNG HÌNH 12 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH

10 x cupcake,10 x cookie,10 x bánh cakepop
8 x khung hình
6 hộp bắp popcorn
6 hộp quà
6 nón sinh nhật
Tên bé tạo khối 3D (đính kim tuyến hoặc in màu)
Dây chữ Happy Birthday
Bánh kem Fondant size 20cm

Chú hề tạo hình bong
bóng trong 1h
MC hoạt náo suốt tiệc
2.5h, có quà tặng cho
bé
Chụp hình phóng sự (
hoặc ảo thuật biểu
diễn )
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SET 13.990.000 VND
Set BEST SELLER, so với set 9tr9 thì phần
backdrop hoành tráng nổi tất cả các chi tiết,
photobooth xinh xắn để lưu lại, bánh kem 2 tầng

KHU VỰC TRANG TRÍ
Backdrop thiết kế dưới 10m2 (in ấn, bắn
khung, tháo gỡ) 2m5 x4m
Nổi các lớp layer, set up đèn trên backdrop
Bảng đón khách 60 x80
Bảng thông tin bé
Khung hình 3D 12 tháng tuổi cho bé 60x80
BÀN TRANG TRÍ SINH NHẬT
KHU VỰC PHOTOBOOTH
CHƯƠNG TRÌNH

15 x cupcake,15 x cookie,10 x bánh cakepop
8 x khung hình
6 hộp bắp popcorn
6 hộp quà
6 nón sinh nhật
Tên bé tạo khối 3D (đính kim tuyến hoặc in màu)
Dây chữ Happy Birthday
Bánh kem Fondant
Các phụ kiện decor trên bàn tiệc theo chủ đề
(đế bánh, kệ quà, khăn bàn)

Chú hề tạo hình bong
bóng trong 1h
MC hoạt náo suốt tiệc
2.5h, có quà tặng cho
bé
Chụp hình phóng sự (
hoặc ảo thuật biểu
diễn )

1 hình bé cao 1m2
Các mô hình chụp hình theo chủ đề (décor lều,
xe kem,…) hoặc mô hình tên bé cao 80cm.
Décor bàn bánh kem 2 tầng ( 1 giả, 1 thật )
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SET 21.990.000 VND
So với set 13tr990, set này còn có cổng chào đón
khách, bánh kem 3 tầng siêu hoành tráng,
backrorp thiết kế chi tiết hơn và phần chương trình
có thêm ảo thuật vui nhôn cho tiệc, …
KHU VỰC TRANG TRÍ
Cổng chào mô hình thiết kế theo chủ đề
Backdrop thiết kế dưới 15m2 (in ấn, bắn
khung, tháo gỡ)
Nổi các lớp layer, set up đèn trên backdrop
Bảng đón khách 60 x80
Bảng thông tin bé
Khung hình 3D 12 tháng tuổi cho bé 60x80
BÀN TRANG TRÍ SINH NHẬT

15 x cupcake,15 x cookie,10 x bánh cakepop
8 x khung hình
6 hộp bắp popcorn
6 hộp quà
6 nón sinh nhật
Tên bé tạo khối 3D (đính kim tuyến hoặc in màu)
Dây chữ Happy Birthday
Bánh kem Fondant
Các phụ kiện decor trên bàn tiệc theo chủ đề
(đế bánh, kệ quà, khăn bàn)

CỔNG CHÀO ĐÓN KHÁCH

KHU VỰC PHOTOBOOTH
1 hình bé cao 1m2
Các mô hình chụp hình theo chủ đề (décor lều,
xe kem,…)
Mô hình tên bé cao 80cm.
Décor bàn bánh kem 3 tầng ( 2 giả, 1 thật )

CHƯƠNG TRÌNH
Chú hề tạo hình bong
bóng trong 1h
MC hoạt náo suốt tiệc
2.5h, có quà tặng cho
bé
Ảo thuật biểu diễn
Chụp hình phóng sự
100 thiệp
Trang trí bàn ăn < 20
bàn (hình chibi cao
20cm, menu tiệc)
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SET 29.990.000 VND

MÔ HÌNH XỐP 2 – 3 CHI TIẾT LIÊN QUAN

So với set 21tr990, set này có thêm MÔ HÌNH
XỐP 3D, quay phim phóng sự, bánh kem 3 tầng
siêu hoành tráng, …
KHU VỰC TRANG TRÍ
Cổng chào mô hình thiết kế theo chủ đề
Backdrop thiết kế dưới 15m2 (in ấn, bắn
khung, tháo gỡ)
Nổi các lớp layer, set up đèn trên backdrop
Bảng đón khách 60 x80
Bảng thông tin bé
Khung hình 3D 12 tháng tuổi cho bé 60x80
CHƯƠNG TRÌNH

BÀN TRANG TRÍ SINH NHẬT

15 x cupcake,15 x cookie,10 x bánh cakepop
8 x khung hình
6 hộp bắp popcorn
6 hộp quà
6 nón sinh nhật
Tên bé tạo khối 3D (đính kim tuyến hoặc in màu)
Dây chữ Happy Birthday
Bánh kem Fondant
Các phụ kiện decor trên bàn tiệc theo chủ đề
(đế bánh, kệ quà, khăn bàn)

Chú hề tạo hình bong
bóng trong 1h
MC hoạt náo suốt tiệc
2.5h, có quà tặng cho
bé
Ảo thuật biểu diễn
Chụp hình phóng sự

KHU VỰC PHOTOBOOTH
1 hình bé cao 1m2
Các mô hình chụp hình theo chủ đề (décor lều,
xe kem,…)
Mô hình tên bé cao 80cm.
Décor bàn bánh kem 3 tầng ( 2 giả, 1 thật )

150 thiệp
Trang trí bàn ăn < 20
bàn (hình chibi cao
20cm, menu tiệc)
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