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Happy package
Bàn để tráp
* 03 bàn để tráp
* 03 khăn trải bàn
*03 runner theo tone màu
Bàn tiếp khách
* 06 Bộ bàn ghế tiếp khách
*06 Khăn trải bàn kèm table runner
*06 Bộ áo ghế, nơ ghế theo tone màu
*Bộ ấm chén, gạt tàn, đĩa đựng bánh kẹo
Hoa trang trí
* 06 Lọ hoa lụa cao cấp theo tone màu
*01 Cổng hoa lụa cao cấp (k quá 3mx3m)
*02 trụ hoa lụa để hai bên phông
Phông trang trí
* Phông in/ lụa thiết kế theo tone màu
Khuyến mại
* 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

8.000.000 VNĐ

Sweet package
Bàn để tráp
* 03 bàn để tráp
* 03 khăn trải bàn
*03 runner theo tone màu
Bàn tiếp khách
* 06 Bộ bàn ghế tiếp khách
*06 Khăn trải bàn kèm table runner
*06 Bộ áo ghế, nơ ghế theo tone màu
*Bộ ấm chén, gạt tàn, đĩa đựng bánh kẹo
Hoa trang trí
* 06 Lọ hoa tươi theo mùa và tone màu
*01 Cổng hoa tươi kích thước cơ bản
*01 Bát hoa lớn để trên bàn lễ
Phông trang trí
* Phông in/ lụa kết hợp hoa tươi theo thiết kế
Khuyến mại
* 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

15.000.000 VNĐ

Dream package
Bàn để tráp
* 03 bàn để tráp
* 03 khăn trải bàn
*03 runner theo tone màu
Bàn tiếp khách
* 06 bộ bàn ghế Chiavari sang trọng tiếp khách
* 06 khăn trải bàn
*06 table runner theo tone màu
*Bộ ấm chén, gạt tàn, khay đĩa 3 tầng
Hoa trang trí
* 06 dải hoa lá tươi theo mùa dọc theo bàn
*01 cổng hoa tươi full size theo tone màu
*02 trụ hoa tươi để hai bên phông
Phông trang trí
* Phông in hoặc lụa theo thiết kế
Khuyến mại
* 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

30.000.000 VNĐ

About us
Là một trong những thương hiệu lâu năm hoạt động trong lĩnh vụcWedding
Decoration,Soulmate là một người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn khi bắt đầu
tới với một cuộc sống mới . 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
gia đình.
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

