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Tiny Package

6.000.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Bàn decor
* 05 khung ảnh của bé

* 01 khăn trải bàn theo tone màu
* 10 mũ đội sinh nhật theo tone màu

* Đồ decor theo chủ đề

Sweet corner
* 15 cupcake

* 02 lọ đựng bánh kẹo
* 03 set dao dĩa, cốc theo tone mãu

* 03 lọ đựng sữa decor theo tone màu

Backdrop 
* 01 backdop in hi�ex, thiết kế riêng

Bóng bay trang trí
* 15 quả bóng bay theo tone màu 

Khuyến mại
*  01 Biển tên đường dẫn

* Vận chuyển + setup
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Happy Package

12.000.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Bàn decor
* Bảng wishing tag ghi lời chúc cho bé

* 05 khung ảnh của bé
* 01 khăn trải bàn theo tone màu

* 10 mũ đội sinh nhật theo tone màu
* Set đồ decor theo chủ đề

Sweet corner
* 01 bánh sinh nhật kem bơ

* 25 cupcake
* 02 lọ đựng bánh kẹo

* 05 set dao dĩa, cốc theo tone mãu
* 05 lọ đựng sữa decor theo tone màu

Backdrop 
* 01 backdrop hi�ex, thiết kế riêng.

Chương trình biểu diễn
*  Trình diễn bóng nghệ thuật trong 2h

30 quả bóng bay theo tone màu 

Khuyến mại
* 01 biển tên đường dẫn

* Vận chuyển + setup



Bàn decor
* Bảng wishing tag ghi lời chúc cho bé

* 05 khung ảnh của bé
* 01 khăn trải bàn theo tone màu

* 15 mũ đội sinh nhật theo tone màu
* Set đồ decor theo chủ đề

Sweet table
* 01 bánh sinh nhật fon-dant 1 tầng

* 30 cupcake
* 02 lọ đựng bánh kẹo

* 10 set dao dĩa, cốc theo tone mãu
* 10 lọ đựng sữa decor theo tone màu

Backdrop 
* 01 backdrop hi�ex, thiết kế riêng

Photobooth
* 01 photobooth chụp hình thiết kế riêng

Chương trình biểu diễn
* Tiết mục bóng nghệ thuật

hoặc ảo thuật đặc sắc 

50 quả bóng bay theo tone màu

Khuyến mại
* Gói chụp hình phóng sự 

kèm Photobook.
* Góc vui chơi cho bé.

* Biển chỉ dẫn
* Vận chuyển + setup

Dreaming Package

23.000.000 VNĐ 
(Chưa bao gồm VAT)
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