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Andreea Popescu 
Director de protocol 
Spitalul Fundeni 
Bd. Fundeni nr. 15 
București, cod 83703 
 
 
Stimată dnă Popescu, 
 
Vă mulțumim pentru că ați contactat Bliss Evenimente, în vederea organizării recepției 
care va urma după licitația dvs. în scopuri caritabile. Ne face o deosebită plăcere să 
putem contribui la acest eveniment important și suntem siguri că vom putea oferi o seară 
elegantă și distractivă pentru toți participanții.  
 
Pentru stabilirea programului, mă puteți contacta între orele 08.00 și 21.00, de luni până 
duminică. Evenimentul dvs. va fi planificat și executat în cele mai mici detalii. Voi 
supraveghea personal organizarea întregului eveniment, alături de trei asistenți, 
oferindu-vă o derulare perfectă a tuturor activităților. De asemenea, dispunem de 
chelneri cu o experiență profesională îndelungată, de opțiuni excelente de catering, 
precum și de propriul personal pentru montarea și demontarea accesoriilor. Ne vom 
ocupa de rezervarea orchestrei și vom coordona cu mare atenție programul 
evenimentelor din cadrul serii. Și, deoarece identificarea donațiilor poate fi un proces 
care durează destul de mult timp, vă oferim opțiunea de a colecta pentru dvs. toate 
donațiile, înainte de începerea evenimentului. Sperăm că aceasta vă va oferi mai mult 
timp pentru a putea găsi și alți donatori. În rest, singurul lucru pe care ar trebui să-l faceți 
ar fi să ne dați acordul pentru pachetul final aferent recepției. Din acel moment, putem 
planifica noi restul detaliilor.  
 
Echipa noastră așteaptă cu un real interes să lucreze cu Spitalul Fundeni. V-am oferit 
lista noastră de servicii, precum și câteva teme/pachete exemplificative, care cred că vă 
vor aduce numeroase beneficii. Desigur, aceste idei sunt doar un punct de pornire. Aș 
dori să discutăm mai multe despre cum putem face ca evenimentul dvs. de caritate să fie 
un succes răsunător! Vă mulţumesc. 
 
Cu stimă, 
 
 
Mirela Vlad 
Consultant șef 
Bliss Evenimente 
(021) 315.87.87 
mvlad@Bliss.ro 
www.Bliss.ro 

mailto:samples@proposalkit.com
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SERVICII OFERITE 
 
Bliss Evenimente va oferi următoarele servicii către Spitalul Fundeni. Prețurile au fost 
calculate în urma discuției noastre inițiale și pot fi modificate în funcție de pachetul final 
ales, de opțiunile selectate și de numărul de invitați. 

 Consultanță individuală și planificare 

 
Mirela Vlad va fi consultantul dvs. individual și se va ocupa de toate aspectele privind 
planificarea. Dumneaei va fi disponibilă între orele 08.00-21.00, de luni pentru duminică. 
Serviciile de consultanță sunt oferite gratuit, în cazul în care doriți să depuneți o garanție 
pentru recepția dvs. 

 Decorațiuni și asamblare 

 
Mirela va superviza designul, decorațiunile și asamblarea materialelor pentru recepția 
dvs. și va colabora cu personalul dvs., înainte, dar și în ziua organizării recepției, pentru a 
se asigura că fiecare detaliu a fost luat în calcul. Alegeți oricare dintre cele 3 pachete 
demonstrative prezentate mai jos, în valoare de 2,800 RON. 

 Catering 

 
Vom furniza servicii complete de catering pentru recepția dvs. În eventualitatea în care nu 
putem îndeplini cerințele dvs. privind serviciile de catering, le vom subcontracta către o 
firmă terță. Bufetul pentru 25 de persoane este în valoare de 1,400 RON. 

 Băuturi gratuite 

 
Pentru recepția dvs. vom oferi băuturi gratuite timp de 4 ore. În eventualitatea în care nu 
putem îndeplini cerințele dvs. privind serviciile de catering, le vom subcontracta către o 
firmă terță. Organizarea barului care va oferi băuturi gratuite de înaltă calitate, pentru 
maxim 25 de persoane, va costa 2,200 RON. 

 Muzică și divertisment 

 
Avem o listă cuprinzătoare cu cei mai buni muzicieni, cele mai bune formații și cei mai 
buni DJ. Asigurăm personalul și coordonarea necesară pentru componenta muzicală și de 
divertisment a recepției dvs. Pachetul muzical cu DJ costă 2,500 RON. 

 Găzduirea recepției 

 
Mirela va participa și va superviza recepția, alături de cei trei asistenți ai săi. Aceștia se 
vor ocupa de toate necesitățile care pot apărea pe durata recepției, iar Mirela va 
coordona planificarea divertismentului, a muzicii și a licitației. Costul este calculat în 
cadrul pachetului de decorațiuni indicat mai sus. 

 Dezasamblare și curățenie 

 
Bliss Evenimente are propriul personal dedicat acestor servicii. Nu va trebui să vă 
îngrijorați cu privire la starea spațiilor închiriate în momentul finalizării recepției dvs. Noi 
ne vom ocupa de toate. Costul este calculat în cadrul pachetului de decorațiuni indicat 
mai sus. 
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EXEMPLE 
 
 
Am inclus câteva teme conceptuale exemplificative, conform celor înțelese de noi cu 
privire la proiect și în funcție de data evenimentului, care va fi la sfârșitul lunii ianuarie 
sau la începutul lunii februarie. Aceste teme sunt doar în scop exemplificativ și nu 
reprezintă o selecție finală. Temele reflectă dorința noastră de a crea o atmosferă de 
generozitate și de a vă oferi un eveniment profitabil, în care invitații nu numai că vor 
achiziționa obiectele licitate, ci vor fi bucuroși să achite prețul biletului stabilit de dvs. 
Vom colabora cu dvs. pentru a finaliza toate conceptele înainte de eveniment. 
 

 Conceptul nr. 1: Parizian 

 
Primul nostru concept îi va transpune pe invitații dvs. în cadrul relaxant al unei seri 
pariziene. Ambianța va fi realizată prin utilizarea unei săli luminate în penumbră, cu 
ghirlande luminoase, albe, și lumânări pe mese. Decorațiunile vor include trompe l’oeil, 
componente din fier forjat, mese rotunde cu fețe de masă albe și obiecte ornamentale 
elegante, amplasate central. Mesele de licitație vor fi prevăzute cu platouri înălțate, care 
vor conține brânzeturi, vinuri, produse de panificație și patiserie, precum și căpșuni, iar 
masa, compusă din cinci feluri, va include preparate din bucătăria tradițională franceză, 
cum ar fi gustări tip amuse-bouche, supă de ceapă, filet mignon și cremă caramel. Un 
cvartet de coarde va cânta pe durata întregii seri. Tema acestei petreceri se concentrează 
pe idealurile romantice și tradiționale, creând o atmosferă de relaxare și liniște. 

 Conceptul nr. 2: Marocan 

 
Cel de-al doilea concept pe care vi-l propunem vă va transpune oaspeții în extravagantul 
și elegantul Maroc. Țesături luxoase, cu texturi variate, vor îmbrăca paravanele din 
bambus, iar abajururile colorate din hârtie vor umple sala. Oaspeții vor putea să aleagă 
scaune tradiționale sau se vor putea așeza pe covoare și perne marocane. Mesele de 
licitații vor fi decorate în stilul bazarelor marocane, cu baldachine care imită corturi și 
tapiserii frumoase. Oaspeții vor putea alege dintre preparatele tradiționale marocane, 
care vor include fructe de mare, mâncăruri cu curry și preparate asezonate cu șofran. 
Mâncarea va fi servită pe platouri colorate. Muzicienii vor oferi o muzică marocană 
tradițională, creând atmosfera perfectă pentru ca această petrecere să fie extravagantă și 
foarte plăcută. 

 Conceptul nr. 3: Carnaval 

 
Cel de-al treilea concept pe care vi-l propunem vă va transporta oaspeții în atmosfera de 
petrecere a unui carnaval cu bal mascat. La intrare, oaspeții vor trece pe sub o arcadă 
maiestuoasă, flancată de coloane drapate în nuanțe de purpuriu, verde și auriu. Mesele 
vor avea un decor flamboaiant, în aceleași nuanțe, cu monede aurii împrăștiate pe masă 
și sute de baloane purpurii, verzi și aurii care vor ascunde tavanul. Iluminatul va fi asigurat 
prin intermediul luminilor colorate, al ghirlandelor luminoase și al unui amestec de 
abajururi colorate. Oaspeții vor purta măști și vor putea dansa pe muzica oferită live de 
formația de jazz. Mesele de licitații vor avea un decor colorat, cu accente de auriu, în 
fundal fiind amplasate coloane cu funde. Mâncarea va include preparate cajune, precum 
creveți jumbo și bame, care vor fi servite în stil bufet. Atmosfera acestei petreceri va fi de 
bucurie, energie și distracție, fără nicio tentă lubrică. 
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