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“Angeli D’Amore”

ние ще създадем събитие, което да 
разкаже Вашата история.



Създадохме “Angeli D’Amore”, за да сбъдваме мечтите Ви, правейки 
всеки момент магически и незабравим. Всяко събитие e 
индивидуално проектирано така, че да отразява перфектно 
личността на нашите клиенти и ние работим неуморно, за да 
създадем празник, който да разкаже историята Ви.

За спомен от прекрасният момент, в който си казвате "Да“, през 
сезон 2020 подаряваме на всички наши клиенти 3D отливки на 
ръцете им, непосредствено след подписването или в друг удобен за 
младоженците ден. За останалите лични събития отливките се 
правят според мероприятието (кръщене – ръчичката на детето; 
юбилей – ръката на рожденика и т.н.). 

Първите трима клиенти, с които подпишем договор и започнем 
работа по декорация и/или организация на събитието, чиято 
пакетна цена е на стойност над 2 000 лв., ще получат като 
комплимент, безплатен пакет за „Magic Mirror” на стойност 500 лв.





Въображението, постоянното търсене на нови идеи, внимание и към 
най – малкия детайл, безупречната и бърза организация са само част 
от аспектите, които ни помагат да създадем бутикови сватби и 
събития, които да спират дъха. Обичаме да залагаме на новото, 
различното и нестандартното, за да можем да зарадваме Вас и 
гостите Ви с нещо неочаквано. Нашата основна цел е да създадем 
събитие, което да остане спомен за дълги години ,като създадем 
емоции, които галят и петте сетива - визия, звук, аромат, вкус и 
докосване.

Каним Ви заедно да създадем Вашата приказка. Нашият екип ще Ви 
подкрепя през дългия път на организацията и декорацията, за да 
може да се насладите на дълго чакания ден. Ще Ви въведем в 
лабиринти от избори, проектирайки всеки детайл с ефективността на 
тенденциите и очарованието на традициите.



нашият Коледен подарък за една от двойките, клиенти на агенцията 
през сезон 2020 г., с пакетна цена на стойност над 4 000 лв е уикенд 
за двама в града на любовта - Париж. Щастливата двойка ще бъде 

изтеглена на 20.12.2020  г.



Цени организация 
и 

Екип
Посочените ценови диапазони са за труд и транспорт в 

гр. София. 
Цените за наем на различните артикули можете  да  намерите в съответните 

раздели.



Организация

Цялостна – 1 000 лв.

Частична – 650 лв.

Компонентна –

50 лв. / компонент

• Организационна логистика на мероприятието – планиране и 
менажиране на събитието.
• Съдействие при изработване на печатни материали (покани, 
менюта, номера на масите, сватбени информационни пакети за 
гостите).
• Изготвяне на програма за събитието по часове, включваща 
работата на всеки подизпълнител.
• Провеждане на неограничен брой срещи с агент за уточняващи 
детайли. Срещите могат да се състоят в гр. София, както и онлайн.
• Помощ при избора на транспортна фирма за превоз на гостите.
• Помощ при посрещането и настаняването на гостите.
• Ще създадем група между наш агент, булката и младоженеца във 
Facebook, WhatsApp или Viber.
• Изготвяне на оферти за избор на транспортна фирма, наем на 
автомобил и др.
• Изготвяне на оферта за декорация и др.
• Изготвяне на оферти за грим и прическа.
• И др.

• Преди да подпишем договор ще получите Приложение, в което 
детайлно ще бъдат описани задълженията на сватбена агенция 
“Angeli D’Amore” по отношение на организацията за Вашето 
събитие.



- до 80 госта - 350 лв.

- до 100 госта – 400 лв.

- до 150 госта (2 координатора и 
хостеса) – 550 лв.

- над 150 госта – цена по 
договаряне

Екип – координатор и хостеса в деня на събитието 

1. Координаторът ще бъде на разположение на гостите и 
младоженците за въпроси и помощ през целия ден.
Той ще отговаря за това никой да не нарушава спокойствието на 
младоженците и техните гости по време на церемониите и вечерята в 
ресторанта. Координаторът ще синхронизира работата на всички 
подизпълнители. Всички задължения на координатора ще са 
подробно описани в договора.
(за 10 астрономически часа –след изтичане на времето 100 лв./час)

2. Хостеса, която да помага на гостите при настаняването им по маси. 
(за 2 асторномическичаса –след изтичане на времето 30 лв./час)

3. В случай на нужда можем да предоставим шофьор, който да е на 
разположение на гостите и младоженците; екип за почистване и др.



Декоратор

Аранжиране на зали/ресторанти с инвентар на агенцията. Цената 
включва монтаж на декорацията  в деня на събитието и демонтаж на 

украсата в деня след събитието, както и транспорт в рамките на гр. 
София.

1  Декоратор    - 40 лв./час
2 декоратори - 70 лв./час
3 декоратори – 90 лв./час
4 декоратори – 110 лв./час
5 декоратори - 130 лв./час

Над 5 декоратори - цена по договаряне



Декоратор

Аранжиране на зали/ресторанти с Ваша декорация. Цената включва 
монтаж на декорацията  в деня на събитието и демонтаж на украсата 

в деня след събитието, както и транспорт в рамките на гр. София.

1  Декоратор    - 50 лв./час
2 декоратори - 90 лв./час
3 декоратори – 120 лв./час
4 декоратори – 140 лв./час
5 декоратори - 150 лв./час

Над 5 декоратори - цена по договаряне



Дизайнер/Флорист

Посочените цени са за работата на един човек от екипа. При сватби с над 
150 гости работят минимум двама души.

Цените включват 

- Транспортни разходи на екипа. Изготвящ дизайна на Вашата сватба или 
събитие;

- До 10 лични срещи;

- Неограничен брой разговори с нашия екип по телефон/мейл/Фейсбук 
или друг удобен и за двете страни начин.

- 1 или 2 срещи с Вас и всички подизпълнители месец преди 
сватбата/събитието и/или седмица преди това;

- Работа по концепцията за Вашата декорация;

- Подготовка на декорацията за сватбата.

До  50 гости  - 150 лв.
До 100 гости - 200 лв.
До 150 гости - 250 лв.(цена за 2 дизайнер/флорист - 400 лв.)
до 200 гости – 300 лв.(цена за 2 дизайнер/флорист - 500 лв.)
До 250 гости - 400 лв.(цена за 2 дизайнер/флорист - 600 лв.)
До 300 гости – 500 лв.(цена за 2 дизайнер/флорист - 800 лв.)



Цветя
Ако решите да ползвате изкуствени цветя за аранжиране на Вашата сватба, цената 

ще е с около 30 % по – ниска от тази за естествени цветя.



Изкуствени цветя



Естествени цветя



Цени за декорация на изнесен ритуал, 
Сладък Бар, Приемен Коктейл, място за 

снимки и подаръци
Посочените ценови диапазони са за наем на изброените артикули. 

Цени за труд, транспорт, командировъчни и нощувка извън гр. София, може да 
намерите в съответните раздели.



1. Столове „Шивари“ – между 8 лв. и 12 лв.

2. Маса за подписване – между 30 лв. И 50 лв.

3. Пътека, до 10 м. (бяла) - 50 лв.

4. Пътека, до 10 м. (бяла с имената на младоженците) – 80 лв.

5. Дървена количка – 70 лв.

6. Сладък бар с декорация – между 70 лв. и 300 лв.

7. Бар за напитки – между 150 лв. и 900 лв.

8. Стена за шампанско, донъти и декорация

- Цена за една стена – 200 лв.

- Цена за комплект от 3 стени – 500 лв.

12. Кокетйлни маси – 20 лв./бр.

13. Еластен за коктейлни маси – 6 лв./бр/

14. Покривка за коктейлни маси – между 9 лв. и 20 лв./бр.



Маса за подписване (без декорация) 
– 30 лв.

Дървена Количка



Сладък бар



Стени за шампанско и донъти с 
декорация



Бар за напитки



Място за снимки



Място за подаръци



Цени за арки
Посочените ценови диапазони са за наем на изброените артикули. 

Цени за труд, транспорт, командировъчни и нощувка извън гр. София, може да 
намерите в съответните раздели.



Цените на арките започват от 120,00 лв. и достигат до 2 000,00 лв. 

Цената зависи от вида на арката и обема на желаната декорация.

В цената е включена арката, текстилната декорация и аранжировката с цветя.

Те могат да се използват както за изнесен ритуал, така и за гръб на младоженска 
маса или фото ъгъл.



Дръвчета са с височина 2.40 метра, в 
бял цвят. Могат да се декорират с 

допълнителни цветя и/или 
аксесоари.

Могат да бъдат използвани за арка 
на изнесен ритуал; гръб за 
младоженска маса; кът за 
снимки/пожелания и др.

Цена за наем на едно дръвче:

200 лв. 

Цена за наем на две дръвчета 

300 лв.

Цените са без допълнителна 
декорация.



гръб за младоженската маса

Бяло Пано - 180 лв.

(в цената не влизат имената, 
аранжировката с цветя и драперия)



Цени за декорация на младоженска маса 
и маси за гости

Посочените ценови диапазони са за наем на изброените артикули. 
Цени за труд, транспорт, командировъчни и нощувка извън гр. София, може да намерите в 

съответните раздели.



1. Калъфи за столове, панделки, “шапки“ и др.

между 1 лв. и 10 лв./бр.

2. Покривка за младоженска маса 

между 30 лв. и 350 лв.

3. Покривки за масите за гости – между 20 лв. и 50 лв.

4. Ранъри – между 2 лв. и 30 лв./бр.

5. Салфетки (плат) – между 1.50 лв. и 7 лв./бр.

6. Пръстени за салфетки – между 0.50 ст. и 5 лв./бр.

7. Подложни чинии – между 1.50 лв. и 10 лв./бр.

8. Ниски съдове за аранжировките от цветя – между 2 лв. и 50 лв./бр.

9. Високи съдове за аранжиране на цветя – между 7 лв. и 150 лв./бр.



Младоженска маса



Младоженска маса 

и 

маса за гости



Младоженска маса



Дизайнерска стъклена маса, което може да се 
използва за младоженска маса или маса за 
подписване. Разполагаме и с дизайнерски 

стъклени кубове.



Младоженска маса 

и 

маса за гости



Други Услуги



Селфи Огледало

Selfie Magic Mirror – цените на пакетите за него са между 450 лв. и 1 
090 лв.

Първите трима клиенти, с които подпишем договор и започнем 
работа по декорация и/или организация на Специалният ден, чиято 
пакетна цена е на стойност над 2 000 лв., ще получат като 
комплимент безплатен пакет за „Magic Mirror” на стойност 500 лв.



1. Базисен комплект за сватба – 100 лв.        

- рисувани или декорирани чаши;

- декорирано шампанско;

- ритуални свещи.                         

2. поставка за брачни халки.

3.  Осветление за ресторанта – 20 лв./пар, цялостната цена зависи 
от исканото осветление и самия ресторант/зала.

4. Други – книги за пожелания; кутии за картички и др. – стартова 
цена 30 лв./брой

5. Подаръци за гостите;

6. Подарък и тейбъл картичка в едно

7. Обличане на зала – 10 лв./линеен метър

8. Обличане на таван – цената зависи от вида на плата и размерите 
на тавана

9. Допълнителна декорация на масите.



10. Специално гравирани лъжички;

11. Селекция висококачествено шампанско;

12. Сватбени грим и прическа;

13. Булчински рокли;

14. Кетъринг;

15. Шатри и оборудване;

16. Персонал (сервитьори, хостеси и др.)

17. Пътнически превоз по задание на клиента. Можем да Ви 
съдействаме с наемане на пътнически специализиран превоз, с 
който да осигурите комфорт за себе си и своите гости. Цената за 
пакет се формира въз основа на искания от Вас брой и вид превозни 
средства, както и общото разстояние, което следва да се измине.

18. Специализирана частна медицинска помощ за 10 часа.



На Ваше разположение сме по всяко време, ако имате нужда от допълнителна 
информация или възникнат въпроси.

Цените в тази презентация НЕ са окончателни, те подлежат на промяна, за да 
съвпаднат с желаната декорация и предвидения бюджет.

Предоставените снимки са само примерни, не всички са от наши събития. 

Посочените ценови диапазони са за наем на изброените артикули. 
Цени за труд, транспорт, командировъчни и нощувка извън гр. София, 
може да намерите в съответните раздели.



Контакти

Телефон

Йоанна

+359 876 25 23 45

E-mail

angelidiamore@gmail.com

Facebook page

@angelidiamore

HTTPS://www.facebook.com/angelidiamore

Instagram: @angelidiamore

Website

www.angelidiamore.com

Адрес на шоурум:

гр. София

ж-к „Красно Село“, бл. 184, търговски комплекс „Елит“

(блока на банка ДСК, зад пазара на Красно Село)*

* към момента отваряме офиса само с предварителна уговорка

“Angeli D’Amore”

ние ще създадем събитие, което да разкаже 
Вашата история.


