REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI
“Nunta Completa Ghidul Miresei: Premiul de neuitat in cel mai frumos Palat”

ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului “Nunta Completa Ghidul Miresei: Premiul de neuitat in cel
Palat” este S.C. STANDARD MARKETING SRL, cu sediul in Bucuresti, Precupetii Vechi
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7123/2005, cod unic de
RO17492730, reprezentata de Ana Maria Haralambie, in calitate de Administrator, si
prezentul regulament ORGANIZATORII sau ORGANIZATORUL

mai frumos
27, Sector 2
inregistrare
denumita in

Organizatorul S.C. STANDARD MARKETING SRL este inregistrat la Autoritatea de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. de operator 17843/ 2010.
DESFASURAREA CONCURSULUI
Concursul “Nunta Completa Ghidul Miresei: Premiul de neuitat in cel mai frumos Palat” se
desfasoara in mediul online (pe retele de internet), in perioada 15 Septembrie 2017 - 22 Martie 2018
(inscrierile participantilor luate in calcul vor fi cele pana pe cel tarziu 20 Martie 2018, ora 23:59) si are ca
premiu o nunta completa in valoare de 35.000 euro (TVA inclus, calculate la cursul 1 Euro=4,5 Lei),
reprezentand organizare, servicii si produse detaliate ca descriere, valori si conditii de acordare in
Anexa 1 a prezentului Regulament, si sumarizate mai jos:
-100 meniuri complete (includ 4 feluri de mancare, pachet de bauturi open-bar, plus servicii premium),
asigurate la luxosul Palat Bragadiru din Bucuresti (12.000 euro, tva inclus)
- cazare 100 locuri in 50 camere duble la hotel de 4* in Bucuresti (5.000 euro, tva inclus)
- transport pentru 100 persoane dus-intors (dinspre/inspre localitatea Castigatorului) cu 2 autocare x 50
persoane, in dimineata petrecerii + dupa-amiaza de dupa petrecere (3.000 euro, tva inclus)
- aranjamente florale pentru petrecere, buchete de mireasa/nasa, lumanari de nunta, asigurate prin
Paper Flowers by Simona  (3.000 euro, tva inclus)
- tinuta de mireasa, asigurata la salonul Aryanna Karen (1.200 euro)
- tinuta de ginere, asigurata la atelier Filip Cezar (1.200 euro)
- set de verighete marca Traser Gold, La Rosa, Charleroi by Diana Bisnicu sau Sabrini (1.000 euro,
tva inclus)
- servicii sonorizare, lumini, dj asigurate prin Digital Audio eXpert (DAX) (1.500 euro, tva inclus)
- tortul miresei, asigurat prin Dor de Dulce (1.000 euro, tva inclus)
- marturii magnetice in timpul petrecerii (3 ore), asigurate prin M
 omentos.ro (500 euro, tva inclus)
- invitatii, meniuri, numere masa, plicuri de dar, asigurate prin Invitatii-nunta-mea.ro (150 euro, tva
inclus)
- servicii de consiliere si planificarea nuntii oferite de Ghidul Miresei (1.000 euro, tva inclus)
- servicii profesionale complete foto si video in ziua evenimentului (1.800 euro, tva inclus)
- servicii profesionale de bar mobil si demonstratii live de flair (1.000 euro, tva inclus)
- piramida de fructe sculptate si fantana cu ciocolata (500 euro, tva inclus)
- servicii de transport cu limuzina (cu sofer) pentru miri si nasi (400 euro, tva inclus)
- moment artistic interactiv de dans sportiv in timpul petrecerii (350 euro, tva inclus)
- 2 hostess-e pentru primirea invitatiilor, timp de 3 ore (150 euro, tva inclus)
- machiaj profesional de mireasa in ziua nuntii (125 euro, tva inclus)
- coafura profesionala de mireasa in ziua nuntii (125 euro, tva inclus)

Castigatorul/Cesionarul acestui premiu isi poate organiza nunta in conditiile si valorile conforme cu
Anexa A, care constituie parte integranta din prezentul Regulament al Concursului. Pentru premiile
acceptate, castigatorul este raspunzator de plata tuturor impozitelor si taxelor stabilite de lege in sarcina
castigatorului. Premiul nu poate fi transformat in bani, este nominal si nu este transferabil (nici total si
nici partial). Nu exista alte posibilitati de plata sau transfer ale premiului decat cele prevazute in
prezentul regulament.
MECANISMUL CONCURSULUI
Pentru a participa la prezentul concurs participantii trebuie:
1. Sa se inscrie la Newsletter Ghidul Miresei pana cel tarziu la data de 20 Martie 2018 ora 23:59,
prin formularul de inscriere disponibil pe website www.TargulGhidulMiresei.ro , raspunzand la
intrebarile cuprinse in campurile de inscriere (inscrierile trebuie sa fie NOMINALE si UNICE, nu
se acepta inscrieri multiple, iar participantul nu va fi validat in cazul unor inscrieri multiple)
2. Sa activeze inscrierea apasand pe link-ul din emailul de confirmare, primit pe emailul declarat in
formular
3. Sa raspunda corect la intrebarea pe care o va primi pe email dupa activarea inscrierii
(raspunsul se va face prin REPLY la intrebarea primita)
Atentie!
Fara activarea inscrierii prin apasarea pe link-ul mentionat la pasul 2, participantul nu va fi inscris la
Newsletter, si implicit nu va participa la extragerea finala a Premiului.
Inscrierile trebuie sa fie NOMINALE, COMPLETE, CORECTE si UNICE.
Raspunsul la intrebarea de la Pasul 3 trebuie sa fie cel corect.
Inscrierile multiple vor fi eliminate!
Dintre toate inscrierile colectate, va fi desemnat in data de 22 Martie 2018 prin tragere la sorti un
participant-castigator (denumit Castigator in prezentul Regulament), plus un participant de rezerva
(denumit Rezerva 1, in cele ce urmeaza), in cazul in care castigatorul refuza acceptarea premiului.
Tragerea la sorti va fi efectuata online, pe www.randompicker.com, www.tragerilasorti.ro sau
www.random.org, website-uri independente, si va putea fi consultata ulterior in mod public. Castigatorii
vor fi anuntati telefonic si/sau prin emailul din formularul de inscriere cel tarziu in data de 25 Martie 2018,
si vor fi publicati dupa aceptarea si validarea premiului pe pagina de Facebook Ghidul Miresei. Pentru
validare, castigatorul trebuie sa transmita in termen de cel tarziu 48 de ore de la data contactarii sale o
copie dupa actul de identitate, de pe emailul cu care a fost extras castigator. Castigatorul va fi contactat
pentru validare pe emailul si la telefonul (furnizate la inscriere) in maxim 2 zile de la data extragerii. In
cazul in care castigatorul nu raspunde sau nu poate fi contactat in termen de 4 zile din motive
independente de Organizatori, acesta va fi decazut din drepturi iar premiul va fi acordat de catre
Organizatori participantului extras ca Rezerva 1.
Tragerea la sorti este definitiva si nu se admit contestatii. Organizatorii nu vor furniza alte detalii
exceptand cele publice mentionate, sau alte justificari in legatura cu procedura de tragere la sorti.
VALOAREA PREMIULUI SI CONDITIILE DE ACORDARE
Valoarea totala a premiului este de 35.000 euro cu TVA inclus, la cursul de 1 EURO = 4,5 RON.
Organizatorul SC STANDARD MARKETING SRL se obliga sa livreze premiul mentionat si detaliat in
conditiile si termenii din Anexa A catre castigator, orice alta obligatie de natura fiscala, juridica sau de

orice alta natura fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Castigatorul va fi contactat pentru validare pe
emailul si la telefonul (furnizate la inscriere) in maxim 2 zile de la data extragerii. In cazul in care
castigatorul nu raspunde sau nu poate fi contactat in termen de 4 zile din motive independente de
Organizatori, acesta va fi decazut din drepturi iar premiul va fi acordat de catre Organizatori
participantului extras ca Rezerva 1.
Procesul verbal de atribuire a Premiului, va fi predat/acceptat in scris, dupa prezentarea unui act de
identitate, la punctul de lucru al Organizatorului din Bd. Aviatorilor nr. 59, Sector 1, Bucuresti.
Beneficiarul acestui premiu isi poate organiza nunta care face obiectul premiului, in perioada dintre
semnarea procesului verbal si pana la data de 15.11.2018, in conditiile si valorile prezentate in Anexa A
a prezentului Regulament. Castigatorul se obliga sa mentioneze pe Procesul verbal de predare-primire
al premiului codul sau numeric personal din cartea de identitate si sa predea o copie a actului sau de
identitate, in baza prevederilor Codului Fiscal conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la
sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru
fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei luni urmatoare lunii
in care a fost predat premiul catre castigator. In cazul in care un castigator refuza sa indice codul sau
numeric personal sau sa predea o copie a actului sau de identitate, nu ii va fi inmanat premiul castigat, el
urmand a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu. Organizatorul, in speta SC STANDARD
MARKETING SRL, se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile
obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de
natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
Orice alte cheltuieli fiscale, juridice sau de alta natura care nu sunt acoperite in mod specific de acest
Regulament vor fi suportate de catre Castigatorul premiului. Castigatorul va intra in deplina proprietate
asupra premiului si/sau a procesului verbal de predare/primire a acestuia, numai dupa asigurarea
dovezii de indeplinire a tuturor obligatiilor financiare conform legilor in vigoare, acest lucru incluzand dar
nelimitandu-se la impozitul retinut de Organizator pentru a fi virat catre stat. In acest sens, castigatorul
se obliga sa achite catre Organizator suma aferenta impozitului pentru venitul obţinut din premiu,
anterior datei semnarii procesului verbal de predare/primire.
In cazul in care in termen de maxim 31 zile de la data extragerii premiului, castigatorul este in
incapacitatea de a-si indeplini obligatiile financiare necesare pentru a intra in posesia premiului,
castigatorul pierde dreptul de a revendica premiul, iar Organizatorul ramane in posesia acestuia,
rezervandu-si dreptul de a-l folosi dupa cum considera potrivit.
La Procesul verbal va fi atasata si declaratia pe proprie raspundere a castigatorului ca are deplina si
neafectata capacitatea de exercitiu si ca indeplineste toate conditiile de participare conform prezentului
regulament.
Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiului,
altele decat cele cauzate prin neglijenta proprie. Organizatorul poate inlocui unul sau mai multe
componente ale Premiului cu elemente similare de la alti parteneri.
Prin acceptarea premiului, castigatorul se obliga sa respecte legislatia in vigoare cu privire la fiecare
componenta a prezentului premiu, inclusiv (dar nerezumandu-se la) legile in vigoare privind alimentatia
publica. Orice produs sau servicii suplimentare fata de premiul oferit pot fi oferite la cererea expresa a
Catigatorului, de catre Organizatori sau partenerii acestuia, exclusiv contra platii la valoarea de lista a
pretului acestora.

Deasemenea, prin participarea la aceasta promotie, castigatorul acestui concurs isi exprima acordul
expres si neechivoc ca numele, datele de identificare si imaginea sa le fie facute publice de catre
Organizator si partenerii acestora, fara alte obligatii materiale.
Castigatorul premiilor va primi premiile prevazute conform prezentului Regulament Oficial. Castigatorul
nu poate cere modificarea cantitatii, conditiilor si modului de acordare a premiului per total sau separat
pe fiecare componenta in parte. Orice cantitate sau produs/serviciu solicitat suplimentar Organizatorilor
sau parteneriilor acestora, va putea fi agreat de comun acord cu Castigatorul, contra unor eventuale
diferente achitate in bani si stabilite in scris sub semnatura. Castigatorul poate solicita acceptarea
PARTIALA a unor componente ale Premiului, respectand insa ca limite maximale valorile in euro
mentionate la fiecare element in parte. Orice modificare a acestor elemente va fi valabila exclusiv cu
acordul scris al Organizatorului. In cazul acceptarii de catre Organizator a modificarii componentelor
acceptate sau a scaderii valorilor maximale, se va recalcula valoarea reala a Premiului si se vor plati
taxele si impozitele legale in functie de valoarea reala a Premiului. Restul de mentiuni/obligatii/clauze ale
prezentului Regulament vor ramane valabile.
ELIGIBILITATEA PARTICIPANTILOR
La  acest concurs pot participa numai persoane fizice, cu varsta de peste 18 ani, cetateni romani, cu
domiciliul stabil in România. Nu pot participa angajatii organizatorului, ai partenerilor acestuia, sotul
si/sau sotia, precum si rudele de gradul I pana la gradul IV inclusiv, ale acestora. Orice incercare de
fraudare a concursului de catre persoanele mai sus mentionate se va sanctiona cu anularea premiului
de catre Organizatori.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre
participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participanti, respectiva participare se invalideaza
fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
In cazul in care exista castigatori persoane incapabile de drept, tutorele sau curatorul va ridica premiul.
Tutorele/curatorul va semna o declaratie prin care exonereaza Organizatorii de orice raspundere ce
decurge din acordarea premiului respectiv precum si de orice plata de daune sau pretentii de orice
natura legate de premiul respectiv in legatura cu participarea incapabilului la prezentul concurs.
INCETAREA CONCURSULUI
Concursul “Nunta Completa Ghidul Miresei: Premiul de neuitat in cel mai frumos Palat” se poate opri din
desfasurare in situatia in care apar evenimente de forta majora (conform legislatiei), in situatia in care
cadrul legislativ national se modifica, fiind astfel imposibila continuarea promotiei, sau in cazul in care,
din motive obiective, Organizatorii decid astfel, nu inainte insa de a anunta public acest lucru pe website
TargulGhidulMiresei.ro si pe pagina de Facebook Ghidul Miresei.
PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume,
prenume, judet, data si localitatea nuntii, numar telefon, adresa de e-mail, imaginea) sa intre in baza de
date a Organizatorilor, acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestuia si ale
partenerilor sai. De asemenea, castigatorii vor fi de acord ca datele lor de identificare, imaginea sa fie
facute publice si sa fie folosite de Organizatori in diverse materiale tiparite, audio, video pentru
promovarea concursului.
Baza de date a Operatorului este disponibila online pentru actualizarea/stergerea datelor personale,
direct in aplicatie/website Mailchimp.com, prin care se realizeaza in mod direct aceste actiuni. Orice
persoana are dreptul de a obtine de la Operator la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea

faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate. Operatorul este obligat, in cazul in care
prelucreaza datele cu caracter personal care privesc solicitantul sa comunice acestuia, impreuna cu
confirmarea, cel putin urmatoarele:
* informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii
sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele
* comunicarea, intr-o forma inteligibila, a datelor care fac obiectul prelucrarii precum si a oricarei
informatii disponibile cu privire la originea datelor
* informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice
prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva
* informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
precum si conditiile in care pot fi exercitate
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmita in forma
scrisa, datata si semnata. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate in termen de 15 zile
de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimata potrivit celor de mai
sus.
SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale
amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele
judecatoresti din Bucuresti.
PREVEDERI FINALE
Concursul se desfasoara numai pe teritoriul Romaniei, iar participarea la acest Concurs implica acordul
expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament, de catre toti participantii la
campanie.
Prin participarea la concurs jucatorii accepta prevederile prezentului Regulament de Concurs.
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului vor fi facute pe adresa Organizatorilor:
SC STANDARD MARKETING SRL - Bd. Aviatorilor nr 59, Parter, Sector 1, Bucuresti, pana la cel tarziu
28.03.2018. Reclamatiile ulterioare nu se vor mai lua in considerare. Eventualele litigii se vor rezolva pe
cale amiabila sau, daca nu este posibil, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti romane
competente.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica orice prevedere a Regulamentului. Orice modificare se va
face prin act aditional legalizat la notariat. Regulamentul complet de desfasurare a concursului va fi
publicat pe site-ul www.targulghidulmiresei.ro si va putea fi consultat gratuit la sediul Organizatorilor.
Detalii despre concurs la telefon 0729.882.097, numar cu tarif normal, intre orele 9:00 si 17:00 de luni
pana vineri.
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 1 (unul) exemplar original, pe data de 13 Septembrie
2017.

ORGANIZATOR,
STANDARD MARKETING SRL
ANA MARIA HARALAMBIE

Anexa A la Regulamentul Oficial al Concursului
Descriere, valori si conditii de acordare a premiului
Elementele care constituie premiul prezentei campanie, sunt detaliate, descrise si vor fi acordate in
urmatoarele conditii:
VALOARE MAXIMALA PREMIU PE CATEGORII DE SERVICII/PRODUSE CU TVA INCLUS:
-100 meniuri complete (includ 4 feluri de mancare, pachet de bauturi open-bar, plus servicii premium),
asigurate la Palatul Bragadiru din Bucuresti (12.000 euro, tva inclus)
- cazare 100 locuri in 50 camere duble la hotel de 4* in Bucuresti (5.000 euro, tva inclus)
- transport pentru 100 persoane dus-intors (dinspre/inspre localitatea Castigatorului) cu 2 autocare x 50
persoane, in dimineata petrecerii + dupa-amiaza de dupa petrecere (3.000 euro, tva inclus)
- aranjamente florale pentru petrecere, buchete de mireasa/nasa, lumanari de nunta, asigurate prin
Paper Flowers by Simona  (3.000 euro, tva inclus)
- tinuta de mireasa, asigurata la salonul Aryanna Karen (1.200 euro)
- tinuta de ginere, asigurata la atelier Filip Cezar (1.200 euro)
- set de verighete marca Traser Gold, La Rosa, Charleroi by Diana Bisnicu sau Sabrini (1.000 euro,
tva inclus)
- servicii sonorizare, lumini, dj asigurate prin Digital Audio eXpert (DAX) (1.500 euro, tva inclus)
- tortul miresei, asigurat prin Dor de Dulce (1.000 euro, tva inclus)
- marturii magnetice in timpul petrecerii (3 ore), asigurate prin M
 omentos.ro (500 euro, tva inclus)
- invitatii, meniuri, numere masa, plicuri de dar, asigurate prin Invitatii-nunta-mea.ro (150 euro, tva
inclus)
- servicii de consiliere si planificarea nuntii oferite de Ghidul Miresei (1.000 euro, tva inclus)
- servicii profesionale complete foto si video in ziua evenimentului (1.800 euro, tva inclus)
- servicii profesionale de bar mobil si demonstratii live de flair (1.000 euro, tva inclus)
- piramida de fructe sculptate si fantana cu ciocolata (500 euro, tva inclus)
- servicii de transport cu limuzina (cu sofer) pentru miri si nasi (400 euro, tva inclus)
- moment artistic interactiv de dans sportiv in timpul petrecerii (350 euro, tva inclus)
- 2 hostess-e pentru primirea invitatiilor, timp de 3 ore (150 euro, tva inclus)
- machiaj profesional de mireasa in ziua nuntii (125 euro, tva inclus)
- coafura profesionala de mireasa in ziua nuntii (125 euro, tva inclus)
CONDITII:
A) Alegerea datei nuntii castigatoare trebuie sa tina cont de datele necontractate (la momentul
acceptarii premiului) ale Palatului Bragadiru Bucuresti. In acest sens, castigatorului i se vor oferi
un minim de 3 optiuni de zile de duminica, in luni calendaristice diferite, pentru organizarea nuntii
castigatoare in perioada dintre acceptarea premiului prin semnarea procesului verbal si data de
15.11.2018.
B) Produsele componente ale premiului pot fi livrate din stoc, sau la comanda expresa cu livrare in
maxim 4 luni din momentul comenzii personalizate ale acestora.
C) Produsele si serviciile au locul de predare/efectuare in Bucuresti.

DETALIEREA COMPONENTELOR PREMIULUI:
PETRECEREA DE NUNTA asigurata la PALATUL BRAGADIRU din Bucuresti, zona Unirii
(12.000 Euro, valoare cu tva inclus, adica 100 persoane x 120 Euro/persoana cu tva inclus)
Data organizarii petrecerii de nunta va fi aleasa de catre Castigatorul Premiului, fiind o zi de Duminica in
perioada dintre semnarea procesului verbal de accceptare a premiului si pana cel tarziu 15.11.2018.
Castigatorului i se vor oferi minim 3 variante de zile de duminica disponibile in luni calendaristice diferite,
la Palatul Bragadiru.
Serviciile si meniul petrecerii de nunta oferite pentru 100 de persoane constau in:
-Inchiriere sala de evenimente/terasa exterioara/scena/anexe in Palatul Bragadiru
-PRIMIRE: Welcoming cu Sampanie
-APERITIV: Chifteluțe cu susan, Salată à la rousse cu pastramă de vită, Crêpes cu șuncă York și cremă
de mascarpone, Frigăruie de Sibiu, cașcaval, măsline umplute, Icre de crap pe lămâie, Mozzarella cu
roșii cherry și busuioc, Ruladă de porc țarănească în bacon, Ardei umplut cu cremă de urdă și mărar,
Parfait de pasăre cu măr copt, Legume asortate, măsline
-FEL PRINCIPAL 1: File de pastrav, servit cu sos de capere, lămâie, buchetieră de legume
-FEL PRINCIPAL 2: Sarmale în foi de varză, costiță, mămăliguță, smântână, ardei iute
-FEL PRINCIPAL 3: (la alegere 3 sortimente carne, garnitura, salata): Friptură haiducească din ceafă de
porc/Medalion de porc/Medalion de curcan Tandoori/Pulpă de pui dezosată/Frigărui asortate (porc, pui,
cârnăciori, legume)/Cârnăciori proaspeți/cârnat Bavarez, cu Garnitură de cartofi țărănești/cartofi nemțești
la cuptor și salată de sezon
-OPEN BAR: Pachet de bauturi alcoolice & nealcoolice nelimitat timp de 8 ore: Whiskey JB, Whiskey
Johny Walker Red Label, Gin Beefeater, Vodka Tazovski, Bere Ursus, Vin alb, Vin rosu, Vin spumant,
Apă minerală, Apă plată, Băuturi răcoritoare acidulate, Sucuri naturale (portocale, mere, merisoare),
Cafea
-LOGISTICA SALA: set-up-mese si scaune (8-10 scaune/masa)
-SERVIRE : 5 chelneri
CAZARE IN 50 CAMERE DUBLE PENTRU 100 PERSOANE:
(valoare pachet 5.000 euro, tva inclus)
-Organizatorul va asigura cazarea cu intrare in ziua petrecerii si eliberare in urmatoarea zi (1 noapte
cazare) la unul sau mai multe hoteluri de 4* in Bucuresti (5.000 euro, tva inclus)
TRANSPORT 100 PERSOANE DINSPRE/INSPRE LOCALITATEA CASTIGATORULUI:
(valoare pachet 3.000 euro, tva inclus)
-Organizatorul va asigura transport pentru 100 persoane dinspre localitatea Castigatorului, cu 2 autocare
x 50 persoane, in dimineata petrecerii
-Organizatorul va asigura transport pentru 100 persoane inspre localitatea Castigatorului cu 2 autocare x
50 persoane, in dupa-amiaza de dupa petrecere
ARANJAMENTE FLORALE pentru petrecere, asigurate prin Paper Flowers by Simona:
(valoare pachet 3.000 Euro cu tva inclus)
-10 aranjamente florale pentru mese (pe suport inalt, diametru 40 cm/aranjament)
-aranjament floral pentru prezidiu
-2 stalpi cu aranjamente florale pentru intrare
-arcada florala pentru intrare
-photocorner cu aranjamente florale

-elemente de logistica si de decor sala
-perete/panou decorativ floral
-elemente logistica si aranjamente florale pentru candy-bar
-amenajare exterioara cu aranjamente florale
-buchet mireasa diametru 25cm  (culori la alegere)
-buchet nasa diametru 25cm (culori la alegere)
-set lumanari de cununie de 34 cm inaltime (culori la alegere)
* Se asigura pe nuante de alb/roz/crem flori hartie si material textil de calitate de lux; premiul asigura
exclusiv inchirierea lor pe durata evenimentului
ROCHIE DE MIREASA si accesorii, asigurate la  salon Aryanna Karen
(voucher valoric pentru o tinuta completa, 1.200 euro, tva inclus)
-o rochie de mireasa din colectia Aryanna Karen 2018, din stoc sau realizata la comanda
-voal Madonna, lung 2,5m, din tulle fin si conturat cu broderie de dantela
TINUTA DE GINERE, asigurata la salon Filip Cezar
(voucher valoric pentru o tinuta completa, 1.200 euro, tva inclus)
-Costum pe comanda din Colectia de Ceremonie 2018 Filip Cezar, croit la alegere din lana italiana
premium, perfect pentru orice ocazie speciala
-Camasa de ceremonie, Pantofi din piele, Papion asortat si batista de buzunar
SET DE VERIGHETE:
(voucher valoric pentru un set verighete 1.000 euro, tva inclus)
Se va atribui un Voucher valoric valabil pentru set de verighete alese in valoare de lista maxim
mentionata, la una dintre firmele prezente la târgurile de nunti Ghidul Miresei
SERVICII SONORIZARE, LUMINI, EFECTE SI DJ, asigurate prin Digital Audio eXpert (DAX)
(valoare servicii 1.500 euro, tva inclus)
- consola dj profesionala
- amplificare profesionala, putere peste 3.000 RMS
- 2 boxe satelit DYNACORD
- 4 boxe subwoofer DYNACORD
- transport, conectica, montaj
- inginer de sunet
- dj si discografie
- lumini arhitecturale
- schela cu lumini
- efecte laser personalizate
- fum greu
TORTUL MIRESEI, asigurat prin Dor de Dulce
(valoare pachet 1.000 euro, tva inclus)
- Model macheta speciala 4 etaje, decoratiuni din pasta realizate manual (culori la alegere)
- Compozitie tort cu bezea, crema de vanilie, nuca, frisca naturală cu 2 blaturi din bezea crocanta, crema
de vanilie fiarta in care se amesteca nuca si fructe de padure. Tortul este glazurat cu frisca din
smantana.
- Nr. portii: 100
- Tortul va fi transportat la Palatul Bragadiru
MARTURII MAGNETICE REALIZATE IN TIMPUL PETRECERII, asigurate prin Momentos.ro

(valoare pachet servicii 500 euro, tva inclus)
-fotografii realizate cu o viteza foarte mare (minim 100 – 200 de magneti pe ora)
-realizarea de fotografii la photocorner, imprimare si realizare magneti pe loc
-distributia magnetilor in timpul petrecerii, astfel incat invitatii sa poata pleca cu amintiri de la nunta
-program: 2,5 ore de la inceperea petrecerii
-includerea de acccesorii si party props-uri personalizate
SERVICII DE CONSILIERE SI PLANIFICAREA NUNTII, oferite de Ghidul Miresei
(valoare servicii 1.000 euro, tva inclus)
-conceperea tematica a evenimentului, si integrarea elementelor premiului in tematica aleasa
-coordonarea si supervizarea echipelor care deruleaza actiuni in ziua evenimentului
-organizarea agendei de sarcini, cu termene si pasi pentru organizarea in timp util a mirilor
SERVICII PROFESIONALE COMPLETE FOTO-VIDEO:
(valoare pachet 1.800 euro, tva inclus)
Video 4 ore:
- intro-uri, coloane sonore, tranzitii, efecte, filtre difuzie
- cadre preluate cu steady cam, slider, trepied cap fluid si monopied
- rezolutie video FHD
- 3 discuri cu copii ale evenimentului
- filmul va contine generic video de intrare in DvD (generic cinematic de introducere in eveniment format
din cele mai bune momente ale evenimentului si coloana sonora), de intrare in biserica si in local
- vor fi atasate efecte si tranzitii, imaginea va fi stabilizata prin incadratura perfecta si fara trepidatii
- imaginea va fi corectata profesional ca si contur de culoare, balans de alb si contrast video, sunetul va
fi Dolby Digital Surround 5.1 fara distorsiuni si va fi prelucrat profesional cu egalizator si compresie
audio.
Fotografie aprox 500 cadre:
- folotgrafii de minim 10 mega pixeli, prelucrate si retusate: contur de culoare, filtre, contrast, balans de
alb
- sedinta foto in ziua evenimentului in diverse locatii, alese de client
- toate fotografiile vor contine cantitatea originala de informatie digitala si marimea initiala
- album de tip fotorevista, cu editare si efecte profesionale
- slideshow (video) cu fotografiile evenimentului
* Echipa va fi formata din 2 operatori video si foto, ce vor fi prezenti pe tot parcursul evenimentului.
Cununia este inclusa (video-foto), in cazul in care va avea loc in aceeasi zi cu nunta. Timp de prelucrare
integrala si predare: 45-60 zile dupa data evenimentului
SERVICII DE BAR MOBIL:
(valoare servicii 1.000 euro, tva inclus)
-servicii de cocktail pentru nunta
-pachetul include bar mobil personalizat
-personal de preparare (2 barmani)
-consultanta, necesar si meniu
-logistica si ustensile bar, consumabile si accesorii
-siropuri speciale pentru cocktail
-demonstratii live de tip bar-flair-show
-pachet de cocktail pentru 100 persoane

SCULPTURI IN FRUCTE SI FANTANA CU CIOCOLATA, asigurate de CascadaDeFructe.ro
(valoare servicii 500 euro, tva inclus)
-Fantana de ciocolata profesionala pe toata durata evenimentului
-Ciocolata belgiana de calitate superioara
-Bar de fructe
-Sculpturi in fructe
-Marshmellows
-Logistica necesara
-Personal calificat pentru asistenta si servire
INVITATII, MENIURI, NUMERE DE MASA, PLICURI DE DAR, asigurate prin Invitatii-nunta-mea.ro
(valoare voucher valoric 150 euro, tva inclus)
-include un voucher valoric de 150 euro, valabil la achizitia produselor din stoc ale Invitatii-nunta-mea.ro
-voucherul poate fi folosit pentru invitatii/meniuri/plicuri de dar/numere de masa si tiparirea acestora
LIMUZINA PENTRU NUNTA, asigurata in ziua evenimentului
(valoare pachet 400 euro, tva inclus)
-Pachet de transport 4 ore, cu sofer, pentru deplasarea mirilor si a nasilor de acasa la biserica si apoi la
local, cu limuzina clasa lux Mercedes, BMW sau Audi
MOMENT ARTISTIC INTERACTIV DE DANS SPORTIV, asigurat in timpul petrecerii
(valoare servicii 350 euro, tva inclus)
-program de 30 minute in timpul petrecerii, include minim 4 dansuri demonstrative si interactiune cu
invitatii la petrecerea de nunta
HOSTESSE PENTRU PRIMIREA INVITATILOR
(valoare servicii 150 euro, tva inclus)
-2 hostesse care sa asigure primirea invitatilor
-program de 3 ore pentru cele 2 hostesse
-lista de invitati va trebui predata cu minim 24 ore inaintea evenimentului
MACHIAJ DE MIREASA IN ZIUA NUNTII, asigurat prin colaboratorii Ghidul Miresei
(valoare servicii 125 euro, tva inclus)
-machiajul va fi asigurat la nivel profesional prin colaboratorii Ghidul Miresei de la pictorialele revistei
-produsele folosite sunt profesionale si asigura rezistenta pe toata durata evenimentului
COAFURA DE MIREASA IN ZIUA NUNTII, asigurata prin colaboratorii Ghidul Miresei
(valoare servicii 125 euro, tva inclus)
-coafura va fi asigurata la nivel profesional prin colaboratorii Ghidul Miresei de la pictorialele revistei
-produsele folosite sunt profesionale si asigura rezistenta pe toata durata evenimentului
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