Oferta dla firm

O
Offeerrttaa ddeekkoorraaccjjii śśw
wiieettllnneejj

PAŁAC RADOMIŁÓW położony jest w miejscowości Radomiłów, na terenie
Gminy Rudna w powiecie lubińskim, około 20 km od Lubina i 9 km na wschód od Rudnej.
Obiekt przystosowany jest do organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych, jak i
również konferencji, szkoleń, bankietów itp. Jako jedna z niewielu firm na rynku
dolnośląskim zajmujemy się również kompleksową organizacją wszelkiego typu
wydarzeń związanych z obsługą imprez okolicznościowych, eventów, bankietów.
Specjalnie dla Klientów Pałacu Radomiłów przygotowaliśmy ofertę iluminacji świetlnej,
która zagwarantuje organizowanemu przyjęciu jedyną w swoim rodzaju atmosferę.
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Oferowana przez nas usługa dekoracji światłem przeznaczona jest dla osób, które pragną
nadać nadzwyczajny i niezapomniany charakter organizowanemu przez siebie przyjęciu
w Pałacu Radomiłów. Iluminacje świetlne stanowią wyjątkowy sposób upiększania
różnorodnych wydarzeń. Cieszą się ogromnym powodzeniem zwłaszcza podczas takich
przyjęć jak: wesela, urodziny, bankiety. Specjalna oprawa świetlna nadaje
całemu wydarzeniu niezwykłego klimatu.
Nasze reflektory podświetlą nie tylko elementy architektoniczne, ale także stoły, bufety
i parkiet taneczny. Profesjonalne lampy świecą w sposób statyczny wybraną barwą przez
cały czas trwania uroczystości, tworząc niezwykłą atmosferę. Dzięki szerokiej gamie barw
oraz manualnie sterowanej intensywności koloru możemy uzyskać dowolny efekt. W
zależności od Państwa potrzeb iluminacja stworzy intymny i dyskretny nastrój lub ożywi
i doda energii wybranemu miejscu.
Proponowana przez nas usługa dekoracji światłem podkreśli i uwydatni niepowtarzalne
wnętrza Pałacu oraz stworzy niezapomnianą atmosferę. Dodatkowo zapewni wyjątkową
jakość zdjęć i filmów wykonywanych w trakcie organizowanego przez Państwa przyjęcia.
Jesteśmy przekonani, że zaproszeni przez Państwa Goście na długo zapamiętają
wyjątkową aurę, która będzie towarzyszyć całemu przyjęciu.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Pałacu Radomiłów.

C
Ceennyy::
Przestawiamy Państwu dwa warianty cenowe oferowanej
usługi:
I wariant
Obejmuje dekorację wybranych przez Państwa dwóch sali lub pomieszczeń pałacowych
oddanych do dyspozycji gości w dniu organizowanego przez Państwa przyjęcia. Sprzęt
rozmieszczany jest na podłodze oświetlając charakterystyczne miejsca sali weselnej takie jak:
ściany boczne, gzymsy, wnęki, rastry, narożniki, kolumny, ozdoby gastronomiczne, itp. Urządzenia
świecą w sposób statyczny wybraną przez Państwa barwą przez cały czas trwania uroczystości.
Całkowity koszt usługi: 650 zł brutto

II wariant
Obejmuje dekorację wszystkich sali lub pomieszczeń pałacowych oddanych do dyspozycji gości
w dniu organizowanego przez Państwa przyjęcia. Sprzęt rozmieszczany jest na podłodze
oświetlając charakterystyczne miejsca sali weselnej takie jak: ściany boczne, gzymsy, wnęki, rastry,
narożniki, kolumny, ozdoby gastronomiczne, itp. Urządzenia świecą w sposób statyczny wybraną
przez Państwa barwą przez cały czas trwania uroczystości.
Całkowity koszt usługi: 1000 zł brutto
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Koonnttaakktt::
Adres: Pałac Radomiłów, Radomiłów 23, 59-305 Rudna
Telefon: +48 767 428 328

+48 602 758 324

E-mail: recepcja@palacradomilow.pl
Adres strony internetowej: www.palacradomilow.pl

