CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
CHO QUÝ KHÁCH ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ HÀNG ROSE PALACE
 TRANG TRÍ:



























Chương trình lễ thật trang trọng, thật đẹp ngắn gọn, tràn đầy ý nghĩa .
Hoa tươi bàn tiệc, hoa bàn tiệc tiếp tân.
Thảm đỏ phục vụ nghi lể cưới + phòng thay đồ dành riêng cho cô dâu chú rể.
Giỏ đựng phong bì chúc mừng + cổng hoa.
Giá để hình cô dâu chú rể, bảng tên tiệc, giữ xe miễn phí

»

TỪ 10 – 15 BÀN:
MC dẫn chương trình lễ + kiêm ca sĩ hát 02 bài.
Trang trí sân khấu tên chú rể cô dâu.
Dàn âm thanh + ánh sáng sân khấu hiện đại
Bánh cưới 5 tầng ( 01 bánh thật + 04 giả)
Khăn lạnh + đậu khai vị
Sổ lưu niệm ký tên + 2 cây viết nhũ cao cấp
Tháp ly + 2 chai sambanh + đá khói
Kim tuyến.

»

TỪ 21 – 25 BÀN:
MC dẫn chương trình lễ + kiêm ca sĩ hát 02 bài.
Trang trí sân khấu tên chú rể cô dâu.
Dàn âm thanh + ánh sáng sân khấu hiện đại
Khánh tiết 4 người.
01 Nhạc công (Organ)
Máy chiếu ( 02 máy )
Bánh cưới 5 tầng ( 01 bánh thật + 04 giả)
Khăn lạnh + đậu khai vị
Sổ lưu niệm ký tên + 2 cây viết nhũ cao cấp
Tháp ly + 2 chai sambanh + đá khói
Kim tuyến.
Tặng quà lưu niệm nhà hàng.

»

TỪ 41 – 54 BÀN:
MC dẫn chương trình lễ + kiêm ca sĩ hát 02 bài.
Trang trí sân khấu tên chú rể cô dâu.
Dàn âm thanh + ánh sáng sân khấu hiện đại
Khánh tiết 06 người.
Ban nhạc 04 người ( 01 Organ ,01 Trống ,02 Ghita)
01 Ca sĩ ( 02 bài)
Máy chiếu ( 05 máy )
Vũ đoàn khai mạc Âu hoặc Á
Bánh cưới 06 tầng ( 02 bánh thật + 04 giả)
Khăn lạnh + đậu khai vị
Sổ lưu niệm ký tên + 2 cây viết nhũ cao cấp
Tháp ly + 2 chai sambanh + đá khói
Kim tuyến.
Xe 16 chỗ đưa đón gia đình +cô dâu + chú rể đến nhà
hàng bán kính 30 KM
 Tặng quà lưu niệm nhà hàng.






































»

TỪ 16 – 20 BÀN:
MC dẫn chương trình lễ + kiêm ca sĩ hát 02 bài.
Trang trí sân khấu tên chú rể cô dâu.
Dàn âm thanh + ánh sáng sân khấu hiện đại
Khánh tiết 4 người.
Bánh cưới 5 tầng ( 01 bánh thật + 04 giả)
Khăn lạnh + đậu khai vị
Sổ lưu niệm ký tên + 2 cây viết nhũ cao cấp
Tháp ly + 2 chai sambanh + đá khói
Kim tuyến.

»

TỪ 26 – 40 BÀN:
MC dẫn chương trình lễ + kiêm ca sĩ hát 02 bài.
Trang trí sân khấu tên chú rể cô dâu.
Dàn âm thanh + ánh sáng sân khấu hiện đại
Khánh tiết 4 người.
01 Nhạc công (Organ)
Máy chiếu ( 05 máy )
Vũ đoàn khai mạc Âu hoặc Á
Bánh cưới 5 tầng ( 01 bánh thật + 04 giả)
Khăn lạnh + đậu khai vị
Sổ lưu niệm ký tên + 2 cây viết nhũ cao cấp
Tháp ly + 2 chai sambanh + đá khói
Kim tuyến.
Tặng quà lưu niệm nhà hàng.

»

TỪ 55 BÀN TRỞ LÊN:
MC dẫn chương trình lễ + kiêm ca sĩ hát 02 bài.
Trang trí sân khấu tên chú rể cô dâu.
Dàn âm thanh + ánh sáng sân khấu hiện đại
Khánh tiết 06 người.
Ban nhạc 04 người ( 01 Organ ,01 Trống ,02 Ghita)
01 Ca sĩ ( 02 bài)
Bàn trang trí Galary theo chủ đề
Máy quay trực tiếp nghi thức lễ
Máy chiếu ( 05 máy )
Vũ đoàn khai mạc Âu hoặc Á
Bánh cưới 06 tầng ( 02 bánh thật + 04 giả)
Khăn lạnh + đậu khai vị
Sổ lưu niệm ký tên + 2 cây viết nhũ cao cấp
Tháp ly + 2 chai sambanh + đá khói
Kim tuyến.
Xe 16 chỗ đưa đón gia đình +cô dâu + chú rể đến
nhà hàng bán kính 30 KM
 Tặng quà lưu niệm nhà hàng.

















GHI CHÚ :
 Quà tặng khuyến mãi chỉ áp dụng đối với số bàn tiệc đặt chính thức trong hợp đồng. (Không áp dụng cho
bàn tiệc phát sinh)
 Tất cả quà tặng trên không có giá trị quy đổi thành tiền hoặc quy đổi qua các quà tặng khác.
 Nếu quý khách tăng quá số bàn dự phòng trong hợp đồng nhà hàng sẽ phụ thu thêm 20% trên 1 bàn tăng.

HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG ĐẶT TIỆC
 Lần I : ĐẶT CỌC GIỮ CHỖ.
» TỪ 15 – 34 bàn : 5.000.000 đ
» TỪ 35 bàn trở lên : 10.000.000 đ
 Lần II: XÁC ĐỊNH HỢP ĐỒNG CHỌN MÓN ĂN & CÁC DỊCH VỤ.
» Quý khách đặt trước 30% giá trị hợp đồng trước ngày tổ chức tiệc 40 ngày ( bao gồm tiền
cọc lần I)
 Lần III : THANH LÝ HỢP ĐỒNG
» Quý khách thanh toán toàn bộ số tiền còn lại và phát sinh ngay sau khi tiệc kết thúc.
 NHÀ HÀNG SẼ KHÔNG HOÀN TRẢ LẠI TIỀN CỌC VỚI BẤT KỲ LÝ DO NÀO

Ghi chú:
» Khi đến hạn xác nhận hợp đồng đặt tiệc ( do nhân viên đặt tiệc đã hẹn) mà quý khách không
đến đúng buộc lòng nhà hàng chúng tôi hủy bỏ tiền cọc giữ chỗ mà không cần báo trước
đến quý khách.
» Mọi thắc mắc & khiếu nại về sau chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
» Nhà hàng chỉ giải quyết đổi & gia hạn ngày tổ chức tiệc trong vòng 15 ngày kể từ khi quý
khách ký hợp đồng ( nếu ngày mà quý khách chọn nhà hàng còn chỗ trống).
» Thời gian phục vụ tiệc : trưa từ 10g30 - 14g30 ; chiều từ 16g30 – 21g00
LƯU Ý:
» Bàn tiệc là 10 người: thức ăn + nước uống & các dịch vụ chưa bao gồm thuế.
» Nhà hàng không giải quyết bất cứ trường hợp nào mang thức ăn từ bên ngoài vào cũng như
thức ăn thừa từ trên bàn ra ngoài ( để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm).
» Để phục vụ quý khách chu đáo, nhà hàng có thức ăn bàn chay xin vui lòng liên hệ đặt trước
để phục vụ.
XIN QUÝ KHÁCH XEM KỸ & HIỂU RÕ TRƯỚC KHI HỢP ĐỒNG ĐẶT TIỆC
NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ ROSE PALACE
HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP VÀ PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!

“ROSE PALACE NƠI LƯU DẤU THỜI KHẮC VÀNG SON”

