
 

 

 

PROPOSTES DE SERVEIS ADICIONALS 

- ESPECTACLE DE MÀGIA 

Espectacle familiar d’1 hora de durada aproximadament. Elegant i divertida posada en escena juntament amb la 

màgia visual i participativa, on petits i grans quedaran fascinats. 

Consta d’equip de so i micròfon, per en moments donats acompanyar l’espectacle de música per fer-ho encara 

més màgic i espectacular! 

Efectes de màgia sorprenents, homenatjarà al protagonista de la festa i tindrà una sorpresa final per tothom! 

Fins  a 50 persones aproximadament. 

Preu: des de 365€ (IVA Incl.) 

 

 
- KARAOKE 

Demostreu les vostres dots d’artista.  

Equipo de so de darrera generació amb dues caixes, micròfons professionals 

Pantalla LCD (una de 32” per els “espectadors” i una altra més petita per “els artistes”), equip de so, llums, 

màquina de fum i un gran llistat de cançons perquè tothom es pugui sentir una gran estrella! Durada 2 hores. 

Preu: 787€  / Opció amb pantalla i projector 910€ 

 

- CAMBRER FALS 

Amenitza el teu banquet amb un cambrer fals que farà riure als teus convidats amb la seva sorprenent aparició. 

Riures garantits per grans i petits. 2 Hores. 

Preu: 400€ 

 

- FOTOMATÓN 

 Tindreu la màquina per vosaltres  (normalment a partir del pastís), per fer totes les fotos i vídeos que vulgueu. 

Inclou: màquina, monitor, atrezzo, àlbum de signatures, pendrive amb les fotografies i vídeos que s’hagin fet. 

Preu: 435.60€   1.30 hora    /      545€   2 hores 

 

 

- PHOTOCALL 

Atrezzo (complements, decoració, marcs…) i estructura de fons per immortalitzar amb els vostres Smartphones 

o càmeres el moment, d’una forma divertida i original. No inclou càmeres. 

Preu: des de 270€ 

 

- PHOTOCALL “Enjoy the party”  



 

 

Immortalitza la teva vetllada amb un photocall elegant i divertit. Amb atrezzo per donar un toc diferente a les 

teves fotos. 

Preu: 150€ 

 

 

 

- ANIMACIÓ 

Animació durant 1 hora amb música, jocs, ball, globoflexia. 

Preu: 425€ 

 

- DISCOTECA 

Servei professional de DJ que amenitzarà el vostre àpat (entrada, presentació de plats i pastís etc.) i 2.30 hores 

de ball posterior. 

Servei personalitzat. 

Preu: 600€ 

 

 

- DISCOTECA amb  2 Animadors 

Temes actuals, on es farà participar a grans i petits. Animació, coreografies i diversió assegurades. 

Servei de 2 hores. 

Preu: 726€ 

 

 

- DISCOTECA INFANTIL amb 2 animadors 

Música i coreografies enfocades als més petits, temes actuals i tipus Cantajuegos. 



 

 

1.30 hores durada 

Preu: 545€ 

 

- PACK DE GLOBUS DECORATIUS 

30 Globus d’heli de diferents tonalitats distribuïts per la sala + 1 centre de globus. 

Preu: 150€ 

Consultar pressupost per decoracions especials. 

 

  

    

Preus amb 21% d’IVA inclòs. 

Tots els serveis són oferts per professionals amb assegurances i llicències vigents, SGAE... requisit indispensables 

per poder actuar a les nostres instal·lacions. 


