www.soulmate.vn

Saving Package
Dãy bàn reception & gallery
* 02 wedding card boxes
* 01 sổ ký lưu niệm cho khách
* 02 bình hoa lụa
* 03 Khung ảnh kích cỡ khác nhau
* 01 bộ chân nến + 01 bộ nến
* Đồ décor trên bàn
* Gối nhẫn
* 01 khăn trải bàn
Ghi chú: Gói dành cho khách thuê dãy bàn trang trí, tự setup và
vận chuyển. Giá trên chỉ áp dụng với các chi tiết trang trí đã liệt kê
Chi phí sản xuất, di chuyển setup và nhân công sẽ thay đổi nếu KH
có yêu cầu theo ý tưởng khác

4.000.000 VNĐ

Soulmate - The wedding café & decor - 8 Nguyễn Chế Nghĩa – P. Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội
Mobile: +84 1277 016886
Mail: vnsoulmate@gmail.com
Website: www.soulmate.vn

Silver package
Dãy bàn reception & gallery
* 02 thùng tiền mừng
* 01 sổ ký lưu niệm
* Gối nhẫn
* 03 bình hoa lụa cao cấp
* 03 Khung ảnh kích cỡ khác nhau:
* 01 bộ chân nến + 01 bộ nến
* Đồ décor trên bàn
* Khăn trải bàn
Cổng hoa, hoa đường dẫn lên sân khấu
* Cổng và 10 cột hoa lụa cao cấp
Sân khấu & Photobooth
* Sân khấu lụa hoặc in theo TK (< 24m2)
* Photobooth 2D theo TK (3m5x2m8)
Khuyến mại
*Biển tên đường dẫn
* Chi phí setup,vận chuyển (bán kính 5km)
Ghi chú: Giá trên chỉ áp dụng với các chi tiết trang trí đã liệt kê
Chi phí sản xuất, di chuyển setup và nhân công sẽ thay đổi nếu KH
có yêu cầu theo ý tưởng khác

20.000.000 VNĐ

Soulmate - The wedding café & decor - 8 Nguyễn Chế Nghĩa – P. Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội
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Gold package
Dãy bàn reception + gallery
* 02 Thùng tiền mừng
* 01 Bảng ký/ in dấu vân tay lưu niệm
* Gối nhẫn
* 03 Bình hoa tươi lớn theo tone màu
* 03 Bình hoa tươi nhỏ
* 05 Khung ảnh kích cỡ khác nhau:
* 01 Bộ chân nến + 01 bộ nến
* Đồ décor trên bàn
* Khăn trải bàn
Sweet corner
* 01 Bánh kem trang trí hoa tươi
* 02 Lọ bánh quy + tag decor
Cổng hoa, hoa đường dẫn lên sân khấu
* Cổng và 10 cột hoa tươi theo tone màu
Sân khấu & Photobooth
Sân khấu lụa hoặc in theo TK (< 24m2)
* Photobooth 3D theo TK (3m5x2m8)

38.000.000 VNĐ

Quà tặng
*Biển tên đường dẫn
* Chi phí setup,vận
chuyển (bán kính 5km)
Ghi chú: Giá trên chỉ áp dụng với
các chi tiết trang trí đã liệt kê
Chi phí sản xuất, di chuyển setup
và nhân công sẽ thay đổi nếu KH
có yêu cầu theo ý tưởng khác

Soulmate - The wedding café & decor - 8 Nguyễn Chế Nghĩa – P. Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội
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Platinum package
Dãy bàn reception + gallery
* 02 Thùng tiền mừng
* 01 Bảng ký lưu niệm thiết kế riêng
* Gối nhẫn
* 03 Bình hoa tươi lớn
*03 Bình hoa tươi nhỏ
* 05 Khung ảnh kích cỡ khác nhau
* 01 Bộ chân nến + 01 bộ nến
* Đồ décor trên bàn
* Khăn trải bàn
Bàn trang trí hoa tươi + tiệc ngọt
* 01 Tháp hoa tươi lớn (hoặc 3 bình cỡ vừa/ cây
hoa trang trí nến, ảnh treo thả)
* 05 Bình hoa tươi nhỏ
* Bộ nến + chân nến
* 25 cupcakes fontdant
* 03 Lọ bánh quy + tag decor
* Khăn trải bàn

Sân khấu
* Thiết kế đặc biệt với
hoa lụa theo chủ đề
(< 24m2)
Photobooth
* Thiết kế đặc biệt với
hoa lụa theo chủ đề
(<10m2)
Quà tặng
* Gói hoa xe, hoa CD và
cài áo CR
* Khung lụa sau dãy bàn
trang trí
* 100 phần quà tặng
khách trong tiệc cưới
* Biển tên đường dẫn
* Chi phí setup + vận
chuyển
Ghi chú: Giá trên chỉ áp dụng với
các chi tiết trang trí đã liệt kê
Chi phí sản xuất, di chuyển setup
và nhân công sẽ thay đổi nếu KH
có yêu cầu theo ý tưởng khác

Cổng hoa, hoa đường dẫn lên sân khấu
* Cổng và 10 cột hoa tươi theo tone màu

60.000.000 VNĐ

Soulmate - The wedding café & decor - 8 Nguyễn Chế Nghĩa – P. Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội
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Ruby package
Dãy bàn reception
* 02 Thùng tiền mừng
* Gối nhẫn
* 03 Bình hoa tươi lớn
*03 Bình hoa tươi nhỏ
* Khăn trải bàn
Dãy bàn gallery
* 10 Khung ảnh kích cỡ khác nhau
* 01 Bảng ký lưu niệm thiết kế riêng
* Dải hoa tươi kết hợp nến, ảnh
* 06 lọ thủy tinh thả nến
* Đồ décor trên bàn
* Khăn trải bàn
Bàn trang trí hoa tươi
* 01 Tháp hoa tươi lớn (hoặc 3 bình cỡ vừa/ cây
hoa trang trí nến, ảnh treo thả)
* 05 Bình hoa tươi nhỏ
* Bộ nến + chân nến
* Khăn trải bàn
Cổng hoa, hoa đường dẫn lên sân khấu
* Cổng hoa kín chân + bộ 10 cột hoa tươi
Ghi chú: Giá trên chỉ áp dụng với các chi tiết trang trí đã liệt kê
Chi phí sản xuất, di chuyển setup và nhân công sẽ thay đổi nếu KH
có yêu cầu theo ý tưởng khác

120.000.000 VNĐ

Bàn tiệc ngọt
* Bánh kem 2 tầng trang trí
hoa tươi
* 25 cupcakes fontdant
* 03 lọ hoa tươi
* 03 Lọ bánh quy + tag decor
* Bộ cốc nến tealight
* Khăn trải bàn
Photobooth
Thiết kế với hoa tươi sang
trọng (<10m2)
Sân khấu
Thiết kế với hoa tươi sang
trọng (<24m2)
Quà tặng
* Gói ánh sáng cơ bản
* Khung lụa sau dãy bàn
trang trí
* Biển tên đường dẫn
* Chi phí setup + vận chuyển

Ruby package
02 Dãy bàn reception NT, NT riêng biệt
* 01 Thùng tiền mừng
* Gối nhẫn thiết kế đặc biệt
* 01 Dải hoa tươi trang trí dọc bàn
*03 Bình hoa tươi nhỏ
* Bộ nến & chân nến
* Khăn trải bàn
Dãy bàn gallery
* 10 Khung ảnh kích cỡ khác nhau
* 01 Bảng ký lưu niệm thiết kế riêng
* 03 Bình hoa tươi lớn
* 08 lọ thủy tinh thả nến
* Đồ décor trên bàn
* Khăn trải bàn
Bàn trang trí hoa tươi
* 01 Tháp hoa tươi nghệ thuật
* 05 Bình hoa tươi cỡ vừa
* 08 Bình hoa tươi cỡ nhỏ
* Bộ nến + chân nến
* Khăn trải bàn
Ghi chú: Giá trên chỉ áp dụng với các chi tiết trang trí đã liệt kê
Chi phí sản xuất, di chuyển setup và nhân công sẽ thay đổi nếu KH
có yêu cầu theo ý tưởng khác

250.000.000 VNĐ

Bàn tiệc ngọt
* 01 Bánh cưới fontdant
* 50 cupcakes fontdant
* 03 lọ hoa tươi
* 03 Lọ bánh quy + tag decor
* 03 Lọ kẹo + tag decor
* Bộ cốc nến tealight
* Đồ decor trên bàn
* Khăn trải bàn

Cổng hoa, hoa đường dẫn
lên SK
* Cổng hoa tươi 3 vòm
* 10 Bộ đôi trụ hoa tươi + nến
* Thảm đường dẫn in bạt
(<40md)
* 10 giá nến xen kẽ trụ hoa
* Cánh hoa rắc đường dẫn
Photobooth
Thiết kế với hoa tươi sang
trọng (<15m2)
Sân khấu
* Thiết kế với hoa tươi sang
trọng (<30m2)
* 04 Trụ hoa tươi, trụ nến
Quà tặng
* Hệ thống lụa phủ toàn bộ
khu vực đón tiếp (<80m2)
* Gói ánh sáng full package
* Gói hoa xe, hoa CD sang
trọng
* Biển tên đường dẫn
* Chi phí setup + vận chuyển

About us
Đúng như với tên gọi của mình - Soulmate là một người bạn đồng hành đáng tin cậy
của bạn khi bắt đầu tới với một cuộc sống mới - kết hôn. Lên kế hoạch cho đám cưới
sẽ đơn giản hơn với kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi trong việc tổ chức, định
hướng và trang trí với các gói dịch vụ tiện lợi, tiết kiệm và linh hoạt.
Với những chuyên viên, nhà tư vấn và nhà thiết kế giàu kinh nghiệm và sáng tạo,
Soulmate sẽ giúp bạn tổ chức đám cưới của mình theo cách khiến bạn hài lòng và
hạnh phúc nhất.
Các package sẵn có sẽ giúp bạn chuẩn bị đám cưới một cách chu đáo và phù hợp với
budget của bạn.
Bên cạnh những package, Soulmate còn sẵn sàng giúp bạn lên kế hoạch cho đám
cưới dựa trên ý tưởng, tính cách và câu chuyện tình yêu của bạn.
Một đám cưới độc đáo, ý nghĩa với cô dâu chú rể trong ngày trọng đại của mình là
điều chúng tôi luôn hướng tới. Hãy để chúng tôi cùng khởi động cho hành trình sắp
tới của hai bạn!
Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng bạn!
Soulmate - những tâm hồn đồng điệu

Thank you!

