Ofertă generală Curs Festiv 2020
Pachet de servicii la superlativ
•

închiriere robă (+ guler) – din materiale premium, neşifonabile, pe mărimi;

•

tocă personalizată ajustabilă – vă rămâne amintire;

•

eşarfă personalizată dublă – vă rămâne amintire;

•

diplomă onorifică DELUXE;

•

invitaţii pentru profesori (curs festiv + banchet);

•

designer profesionist dedicat pentru realizarea machetelor;

•

fotografierea profesională a fiecărui absolvent, cu echipamente de top, doi fotografi;

•

editare / retuşare profesională a tuturor fotografiilor;

•

album foto online, hosting pe două platforme separate, pe www.mastermillenium.ro

•

filmarea profesională a evenimentului, calitate Full HD, cu 3 camere;

•

montaj video profesional, cu generic şi tranziţii. BONUS: realizare aftermovie;

•

filmare online, hosting pe 2 platforme separate, centralizate pe www.mastermillenium.ro

•

promptitudine în editarea / livrarea materialelor foto-video (cel mult o săptămână);

•

flori pentru absolvenţi; medalii onorifice pentru şef an / şef promoţie;

•

decorarea prezidiului (aranjament floral natural, feţe de masă şi drapaje DELUXE);

•

buchete de flori pentru profesoarele din prezidiu;

•

mape cu programul festivităţii la prezidiu;

•

apă pentru membrii prezidiului;

•

moment remember: montaj + proiecţie film cu amintiri din timpul facultăţii;

•

realizare + proiecţie slideshow catalog absolvenţi;

•

melodia Gaudeamus Igitur prin sistemul audio al sălii;

•

laptop + operator, telecomandă-pointer laser;

•

consultanţă şi instructaj pre-eveniment, pentru desfăşurarea optimă a acestuia;

•

asigurăm suport logistic şi asistenţă organizatorică;

•

consultanţă banchet;

•

asigurarea / organizarea ceremoniei de predare a cheii;

•

apă plată pentru fiecare student, 0,5 l/pers. (doar pt. opţiunea fără bufet);

Bonus inclus în pachet:
•

RED CARPET – şedinţă foto DELUXE cu familia, colegii şi prietenii, la festivitate;

•

spider pop-up pentru poze tip V.I.P. + al doilea fotograf profesionist;

•

mascota evenimentului pentru amintiri de neuitat!

Opţional, pachet bufet + băuturi:
•

bufet suedez deluxe (prăjituri, fursecuri, saleuri, pateuri) – colaborăm cu Codrina;

•

băuturi: şampanie, sucuri răcoritoare (gama Coca-Cola), apă plată şi minerală, cafea;

•

feţe de masă şi aranjamente florale pentru bufet.

Opţiuni extra:
•

fântână de ciocolată + fructe, ciocolată premium Callebaut – Belgia;

•

şedinţă foto profesională extra, cu colegii, în afara cursului festiv;

•

sonorizarea sălii (echipament profesional + operator).

MENŢIUNE: Pentru preţuri şi personalizarea ofertei (număr de absolvenţi şi opţiunile
dorite) vă rugăm să ne contactaţi prin mail la adresa: office@mastermillenium.com
sau să ne sunaţi la unul din următoarele numere de telefon:
Beni – 0735.546.121
Cosmina – 0735.546.122

Mini-ghid al alegerii corecte
După cursul festiv de absolvire, vei rămâne doar cu amintirile (foto-video)…
Asigură-te că acestea vor fi plăcute! Un astfel de eveniment este UNIC, irepetabil! Nu te
lăsa „vrăjit” doar de reclamă, ci studiază cu atenţie realizările şi portofoliul ofertantului:
•

verifică existenţa unei pagini de internet — o platformă unde poţi vedea TOATE pozele
şi filmările INTEGRALE ale cursurilor festive anterioare, şi nu doar cele mai bune clipuri
şi poze! Dacă nu eşti atent, te poţi trezi cu surprize neplăcute, dar va fi prea târziu…
Întreabă-ţi colegii care au absolvit anul trecut dacă au fost mulţumiţi de serviciile

primite, de exemplu:
•

a început cursul festiv la ora stabilită, sau cu întârzieri datorate lipsei de organizare?

•

pozele şi filmările integrale sunt disponibile online? Au fost mulțumiți de calitatea
acestora? Aceasta pentru a putea evalua ce vei primi şi tu, în realitate.

•

sunt TOATE pozele atent editate, sau doar câteva — pentru reclamă, restul fiind direct
din cameră (sau editate superficial)?

•

a fost respectat TIMPUL contractual de livrare a materialelor foto-video?

•

rulează câteva filmări, urmărind atent CALITATEA SUNETULUI. Degeaba te bucuri de o
imagine bună, dacă nu înţelegi aproape nimic din discursuri…

•

asigură-te că oferta şi contractul nu prezintă PERICOLE ascunse, deghizate în formulări
ambigue, neclare. Dacă nu citeşti cu atenţie, e posibil ca ulterior semnării contractului
să ţi se ceară bani în plus pentru diferite servicii, pe care credeai că le-ai achitat deja.

Succes în alegerea corectă! | www.mastermillenium.ro

