
OFERTĂ ABSOLVIRE
2021-2022

Ședințe foto și albume

Vestimentație și produse absolvire

Organizare Curs Festiv





VOUCHER

BONUS

Ședință foto poză panou, Yearbook

 sau panoul promoției la nivel 

de instituție
la contractarea pachetului de 

Ședințe Foto și Album de către toate 

clasele absolvente

Albumul 

Doamnei/ Domnului 

Diriginte

Planner

Consultanță organizatorică și suport (material informațional;

 idei și sugestii privind ședințele foto, stabilire detalii ședința foto)

Stabilirea datei și locației pentru ședințele foto individuale

 (la interior sau exterior)

ȘEDINȚE FOTO ȘI ALBUME  

185lei

CLIP ALBUM ABSOLVIRE

Play on Youtube 

CLIP ȘEDINȚĂ FOTO
Play on Youtube 

Album de promoție pentru fiecare elev 

       dimensiune 25cm X 25cm,

       copertă hardcover,

       coperta față conține poza elevului

Interior: 

       Pagină dedicată domnului/ doamnei diriginte

       Pagină dedicată fiecărui elev

       2 Colaje fotografii din Ședința Foto Remember

       1 colaj poză de grup sau Oglinda Clasei

20 de fotografii tip diplomă

Magnet foto pentru fiecare elev 

Ședințe Foto:

       Ședință foto poză de diplomă

       Ședințe foto artistice minim 25 de cadre:

                 Individual artistice

                 Graduation photo

       Ședință foto Remember (poze de grupuri)

Închiriere robă/vestimentație la Ședința foto

https://youtu.be/yyc6Ncs2UdU
https://youtu.be/OS9B8ailbUs


45 lei/ absolvent

65 lei

35 lei

25 lei

25 lei

30 lei

15 lei

10 lei

  8 lei

Ședință foto tematică

(se achiziționează pentru grup minim 20 persoane)

Cutie Album promoție

Tablou canvas 20x30 cm cu poză în robă sau poză copertă album

Ramă foto lemn 10x15 cm cu poză în robă sau poză copertă album

Ramă foto paspartu 13x18 cm cu poză în robă sau poză copertă album

Print plexiglas 10x15 cm cu poză în robă sau poză copertă album

Print foto 20X30 cm cu poză în robă sau poză copertă album

Duplicat poze de diplomă

Magnet foto

PRODUSE EXTRA 

ȘEDINȚE FOTO ȘI ALBUME  



VOUCHER

BONUS

Insignă sau cocardă pentru 

fiecare absolvent
la completarea formularului

 de comandă în 14 zile de la 

primirea acestuia

Eșarfă și Tocă pentru 

Doamna/ Domnul 

Diriginte

VESTIMENTAȚIE ȘI PRODUSE ABSOLVIRE

Tocă personalizată prin serigrafie pentru fiecare Absolvent *

Eșarfă inscripționată pentru fiecare absolvent

Diplomă nominală pe suport de pluș

Premiere șef promoție

       Diplomă onorifică înrămată 

       Medalie Șef Promoție

Mapă dublă Cadou Diriginte care include:

       Oglinda clasei 

       Zonă dedicație pentru mesajele elevilor

Trofeu pentru Doamna/ Domnul Director

* posibilitate de upgrade tocă personalizată prin termotransfer

60 lei

CLIP ȘEDINȚĂ FOTO ABSOLVIRE

Play on Youtube 

https://youtu.be/OXvKpbvtqtk


VESTIMENTAȚIE ȘI PRODUSE ABSOLVIRE

Ugrade personalizare tocă cu imagine termotransfer 20x20 cm

Tocă personalizată serigrafie/ imagine termotrasfer

Eșarfă inscripționată

Mască inscripționată

Ursuleț pluș absolvent

Tricou inscripționat

Șapcă inscripționată

Hanorac Inscripționat

Pungă personalizată absolvent

Trofeu absolvent - statuetă

Trofeu personalizat

Mapă dublă remember  din pluș 

(poza absolventului sau o poza la alegere și zonă de dedicație)

Paspartu remember 

(poza absolventului sau o poză la alegere și zonă de dedicație)

Robă inscripționată/personalizată

PRODUSE EXTRA 

7 lei

25 / 32 lei

20 lei

20 lei

40 lei

60 lei

80 lei 

100 lei

15 lei

40 lei

110 lei

40 lei

30 lei

150 lei



VOUCHER

*10 lei discount din secțiunea 

Organizare eveniment pentru 
fiecare pachet achiziționat
la semnarea contractului pe oferta

 completă în 10 zile de la 
prezentare de către toate

 clasele absolvente

RECAPITULARE OFERTĂ

ORGANIZARE CURS FESTIV

Invitații la eveniment pentru profesori

Închiriere robă

Pregătire prezidiu

Fotograf profesionist

Materialele în format digital

*255
265

20

lei

lei

lei

20 lei

Ședințe foto și albume

Vestimentație și produse absolvire

Organizare Curs Festiv

VOUCHER

Sonorizare plus tehnician 
sunet și videograf la 

cursul festiv
la semnarea Contractului de 

către toate clasele 
absolvente

185 lei

60 lei

PREȚ OFERTĂ COMPLETĂ preț cu voucher inclus

*valabil pentru minim 60 de participanți

CLIP FESTIVITATE ABSOLVIRE
Play on Youtube 

https://youtu.be/-9JeZZfmkhk


ORGANIZARE CURS FESTIV

Trofeu lemn sau sticlă

Cadouri diriginte/ profesori:

     Diplomă de excelență cu minitocă

     Trofeu plexiglas cu print UV color

     Diplomă de excelență pe suport de pluș

     Plachetă Onorifică Diriginte/ Director/ Profesor

     Trandafir profesor cu mesaj 

     Aranjament flori naturale în suport Tocă

Cabină foto - Print 10x15 cm

Cabină foto - Digital

Trandafir pentru absolvent

Material foto-video curs festiv pe suport stick

Baloane cu inițialele clasei/ specializării

Balon personalizat absolvent

(culoare la alegere: alb, albastru, auriu, argintiu, roșu, verde, roz)

PRODUSE EXTRA 

80 lei

30 lei

120 lei

25 lei

80 lei 

15 lei

150 lei

1000 lei + 3 lei/print

1000 lei

12 lei/ buc

25 lei

70 lei

10 lei/ balon
(minim 50 de persoane)



Make your 
Graduation
 outdoor

Ecran led

Podium

Scenă

Scaune

Gradene

Candy Bar

Show artificii aer/rachete/baterii 

Artificii sol: 4 buc amplasate pe buza scenei 

Tun pentru proiecție Confetti cu CO2 

Pupitru

Trupa cover moment final festivitate

2000 lei

1500 lei

3500 lei

10 lei loc

35 lei loc

10 lei / persoana 

4500 lei

750 lei

950 lei

250 lei

4000 lei

(minim 50 de persoane)







+40 371 517 301


