BAO GIA TRANG TRI NHA
(Dianthus Wedding Décor)

HẠNG MỤC

STT

DAISY (4,900,000Đ)

DIANTHUS (9,900,000Đ)

ROSE (19,900,000Đ)

ORCHIDS (49,900,000Đ)

1

Cong Hoa

Cong hoa vả i / giấy theo tông mà u có san

Cong Hoa Tươi khung trò n hoặ c vuông
Hoa sử dụ ng: Hong, cá t tường, Tú Cau... Tù y theo tông
mà u
Tiêu chuan 5tr/cong

2

Bà n thờ

Bộ bà n thờ: lư đong, chân đè n, chò , dı̃a...

Bộ bà n thờ: lư đong, chân đè n, chò , dı̃a...

Bộ bà n thờ: lư đong, chân đè n, chò , dı̃a...

3

Bà n mâm quả

01 bà n dà i, kích thước 1,2m x 0,7m

01 bà n dà i, kích thước 1,2m x 0,7m

01 bà n dà i, kích thước 1,2m x 0,7m

4

Bà n hai họ

02 bà n dà i, kích thước 1,2m x 0,7m, khăn
phủ trang, runner theo tông mà u

02 bà n dà i, kích thước 1,2m x 0,7m, khăn phủ trang,
runner theo tông mà u

5

Ghe

12 ghe lưng dựa, that Ruy-Băng

12 ghe lưng dựa, that nơ voan, long Ruy-Băng (2 lớp)

6

Bộ trà

02 bộ bı̀nh trà , ấm chén

02 bộ bı̀nh trà , ấm chén cao cấp

02 bà n dà i, kích thước 1,2m x 0,7m, khăn phủ trang,
runner theo tông mà u
12 ghe lưng dựa, that nơ voan, long Ruy-Băng.
Cụ m hoa sau lưng ghế.
02 bộ bı̀nh trà , ấm chén cao cấp

7

Hoa bà n hai họ

02 bı̀nh hoa tươi vuông, (sử dụng hoa Cam
chướng, đong tien, cá t tường…)

02 bı̀nh hoa tươi, dạng vuông (sử dụng hoa Hong, Cá t
tường…)

04 Bı̀nh hoa vuông với hoa Hong, Lan Mokara, Lan
Thá i, Baby

Dã y hoa dà i chạ y loan mà u hoặ c 05 cau hoa: 02
cau hoa cao, 03 cau thap Hoặ c hoa treo trên tran
Hoa sử dụ ng: Hong, Lan ho Điệ p, cá c loạ i hoa
khá ch phù hợp tông mà u...

8

Bộ chữ

Bộ chữ dán tường, gồm: Le Tân Hôn/ Vu
Quy, Tên Cô Dâu Chú Rể, Ngà y thá ng

Bộ chữ in, đóng khung, gồm: Le Tân Hôn/ Vu Quy,
Tên Cô Dâu Chú Rể, Ngà y thá ng

Bộ chữ trên mành hoặc phông màn, kết hoa tươi
04 góc. Hoa xen kẽ với lá .., gồm: Le Tân Hôn/ Vu
Quy, Tên Cô Dâu Chú Rể, Ngà y thá ng

Khung chữ kết hoa tươi viền 04 cạnh, gồm:
Le Tân Hôn/ Vu Quy, Tên Cô Dâu Chú Rể, Ngà y
thá ng

9

Tran nhà

X

50 trái bong bóng, thắt Ruy-Băng thả trần.
Hoặc voan 01 lớp thả trần, chọn voan theo tông màu

50 trái bong bóng, thắt Ruy-Băng thả trần.
100 trái bong bóng, thắt Ruy-Băng thả trần.
Hoặc voan 01 lớp thả trần, chọn voan theo tông màu

10

Trang trı́ cau thang

X

X

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Trang trı́ bà n thờ
Bà n trò n
Hoa bà n trò n
Ghe bà n trò n
Chai nước suoi
Bá nh tea-break
Rạ p che
Dı̃a nhỏ
Nı̃a
Dı̃a trò n to đựng bá nh

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

21

Trang trı́ cửa so

X

X

*** Cá c gó i trang trı́ á p dụ ng tạ i Tp.HCM. Mien phı́ vậ n chuyen cá c quậ n nộ i thà nh: Q.1, Q.3, Q. Phú Nhuậ n
*** Chưa bao gom phı́ vậ n chuyen & nhân công đi tı̉nh

Cong Hoa Tươi khung trò n hoặ c vuông
Hoa sử dụ ng: Hong, cá t tường, Baby, Sao tı́m... Tù y
theo tông mà u
Tiêu chuan 7tr/cong

05 cụ m hoa tươi & voan trang trı́ 01 tang
Hoa sử dụ ng Hong & Lan mokara, Cá t tường...
Long phụ ng trá i cây / Trá i cây & hoa bà n thờ
Bộ 02 bà n trò n, phủ khăn trang
20 ghe inox
24 chai nước suoi in logo Cô Dâu Chú Rể
30 dı̃a bá nh mặ n & ngọ t
X
X
X
X
X

Cong Hoa Tươi khung tự chọ n
Hoa sử dụ ng: Hong, Lan ho điệ p / Baby / Sao
tı́m...
Tiêu chuan 15tr/cong
Bộ bà n thờ: lư đong, chân đè n, chò , dı̃a...
Phông rè m & hoa giay
01 bà n dà i, kích thước 1,2m x 0,7m. Khăn phủ
trang.
03 bà n dà i, kích thước 1,2m x 0,7m, khăn phủ
trang, runner theo tông mà u
18 ghe That nơ voan thiet ke riêng
03 bộ Bı̀nh trà , ấm chén cao cấp

Hoa tươi trang trı́ hoa tươi toà n bộ 1 thà nh cau
thang (Hoa sử dụ ng: Hoa hong, Ho Điệ p, Lan
Mokara...)
Long phụ ng trá i cây / Trá i cây & hoa bà n thờ
Bộ 02 bà n trò n, phủ khăn trang
02 bı̀nh hoa vuông theo tông mà u
20 ghe dựa, á o ghe trang & that nơ
24 chai nước suoi in logo Cô Dâu Chú Rể
100 bá nh mặ n & ngọ t
Rạ p che mà u trang, kı́ch thước 3mx4m
40 Dı̃a dù ng bá nh
40 Nı̃a dù ng bá nh
05 dı̃a trò n hoặ c dà i đựng bá nh
02 Cửa so trang trı́ với dây hoa & dây phale.
Thay bộ rè m vả i voan theo tông mà u
DIANTHUS WEDDING DECORATION & ACCESSORIES
Điệ n thoạ i: 0917 489 600
Mail: dianthusweddingdecor@weddingplanner.vn
Địa chı̉: 235/79 Nam Kỳ Khởi Nghı̃a, P.7, Q.3

