Party Bear
nabídka na oslavy pro Vaši zahradu, byt či dům
Méďovo helium
Létající čísla 86 cm, fóliové balónky různých tvarů, klasické latexové balónky.
Méďovo helium lze objednat samostatně!
Ceník balónků a helia:
• číslo 86 cm
99,- Kč/ks + 80,- náplň helium
• foliový 45 cm 45,- Kč/ks + 50,- náplň helium
• latexový 30 cm od 5 Kč/ks + 30,- Kč náplň helium nebo tyčka 5 Kč/ks
• sleva na náplň helium do menších balónků!
Méďova party prostírka/servis
Potřebujete prostřít pro oslavence? Méďa to zařídí - zkompletuje prostírku stolu anebo prostře
přímo u Vás!
Party set: ubrus +ubrousky, kelímky, brčka, talířky, příbor, serpentýny, drobná přízdoba-barva na
přání
Příklad párty set pro 10 dětí
1x ubrus, 10 x kelímek, 10x talířek, plastový příbor, ubrousky, brčka, posyp stolu,
serpentýny 350,-Kč/set
Méďovu prostírku dodáváme na místo oslavence pouze k výzdobě!
Lze přikoupit dortová fontána, čepičky, frkačky, vystřelovací konfety, svítící náramky.
Méďova zábava
Malování na trička cena dle počtu kusů triček + animátor.
Párty účesy cena dle počtu dětí a složitosti účesu + hair designer + materiál (barevný kanekalon).
Párty animace s hudbou + mikrofon příšerná párty Zombík soutěž s výhrami cena dle počtu dětí.
Méďovu zábavu lze objednat samostatně a dovezeme ji k přímo k Vám! Kalkulace se provádí
individuálně.
Méďův košík
Špunty/sekt, barevný popcorn/cukrová vata, pombars/tyčinky/chipsy, želé bonbóny.
Cena 250 Kč za nealko variantu a 350 Kč za variantu pro dospělé.
Méďův košík dodáváme pouze k výzdobě a prostírce!
Méďův dárkový servis
Nevíte si rady s výběrem dárků? Pomůžeme Vám s výběrem a seženeme ho za Vás za tu
nejvýhodnější cenu na trhu..
Dárky za Vás zabalíme! Cena se kalkuluje individuálně dle počtu a velikosti dárků.
Méďova party výzdoba na klíč
Balonková girlanda nebo balónkový oblouk. Barva girlandy či oblouku na přání nebo dle zaslané
fotky interiéru/exteriéru. Lze objednat i menší různé tvary výzdob z balónků-individuální kalkulace.
Lze přikoupit třpytivé závěsy, happy b girlandy, lampiony, party vlajky, rozety, pompony.
Cena se kalkuluje individuálně dle velikosti díla, počtu balónků atd.
(příklad: Oblouk ze 112 ks balónků 1.350,- Kč. Zhotovíme na místě oslavence!)
Méďův úklid
Potřebujete po oslavě uklidit? Méďa to zajistí! Cena 175,-Kč/hod/1 pracovník
Dorazíme přímo k Vám, vyzdobíme, zabavíme a Méďův košík doručíme! Do 10-ti km od Méďova
sídla zdarma nad 10 km účtujeme 70 Kč po Praze a 150 Kč mimo Prahu do úrovně
Praha-východ/západ.
Svou objednávku si také můžete vyzvednout na adrese Mezilesní 554/1, Praha 4-Lhotka
(Méďovo sídlo).

