
 

 

 دیداشته باش جذاببند مهم برای اینکه یک بادکنک آرایی و دکور خاص و  32

 ) لطفا این مطالب را به دقت مطالعه نمایید (

 می باشد  یک میلیون تومانحداقل سفارش بادکنک آرایی  -1

شروع  میلیون تومان 2بک ها ، میز ، لوازم دکوری و .... هستند از مانند حداقل سفارش دکور ها که شامل موارد مختلفی  -2

 میشوند 

 وجود ندارد در خارج از تهران امکان انجام بادکنک آرایی ) بصورت تک آیتم (  -3

 ز ، لوازم دکوری و .... هستند از بک ها ، می ماننددر خارج از تهران که شامل موارد مختلفی حداقل سفارش دکور ها   -4

 شروع میشوند میلیون تومان  3 

 روش دارید  3 و مدل دکور خود را بهشما امکان انتخاب طرح  -5

 mr_ballooonالف : از پیج تشریفات شرکت مستر بالن به ادرس 

 ب: از سایت ها و پیج های همکاران ایرانی و خارجی 

ج : اگر طرحی مد نظرتون نیست لطفا محدوده بودجه خودتون رو اعالم کنین ، ما نسبت به نوع مراسم و بودجه شما برایتان 

 ده ارسال میکنیم طرح و ای

است و هرینه حمل در خارج از  رایگانهزینه حمل رفت و برگشت لوازم و اجرای  بادکنک آرایی و دکور ها در سطح تهران  -6

 تهران بستگی به آدرس و لوکیشن شما خواهد داشت 

بنابراین هیچ محدودیتی در اجرای انواع بادکنک آرایی ها و دکور ها نداریم مگر اینکه متریال آن در کشور موجود نباشد و  -7

 شما براحتی میتوانید به آنچه در ذهنتان دارید دست پیدا کنید 

شده است در محل شما  تیم اجرایی مستر بالن از خوش قول ترین هاست ، پس در کمترین تلرانس زمانی که با شما توافق -8

 حضور پیدا کرده و در زمانی که برایتان مشخص کرده ایم ، سفارش شما به بهترین وجه تقدیم شما خواهد شد 

 در تمامی بادکنک آرایی ها و دکور ها از بهترین کیفیت بادکنک استفاده میشود  -9

رد . به همین یخطرناک نبوده و آتش نمیگ هلیوم خالص استفاده میشود که به هیچ وجه زدر بادکنک های هلیومی فقط ا -10

 ) شرکت مستر بالن خالص بودن گاز هلیوم خود را ضمانت می نماید ( دلیل مبلغ آن کمی گران است 

 : روش میتوانید قیمت طرحتان را مشخص کنید 3 به، پس از انتخاب طرح و مدل بادکنک آرایی و یا دکور خود  -11

 ارسال نمایید  09198796973و یا  09122346294برای شماره یا تلگرام  والف : طرحتان را از طریق واتساپ  

 ب : در صفحه اصلی سایت بصورت آنالین پیام ارسال نمایید 

 شوید و در دایرکت طرحتان را ارسال نمایید   mr_ballooonج : وارد پیج تشریفات مستر بالن به آدرس 

 

 

 

 



 

 

 

شب  10شب می باشد و در صورتیکه پیام شما پس از ساعت  10صبح تا  10ساعت پاسخگویی پیام های شما از ساعت  -12

اینصورت پاسخ شما فردای آن روز در اول وقت کاری انجام خواهد ر ارسال شود در صورت امکان پاسخگو خواهیم بود ، در غی

 شد 

و شما میتوانید غیر از  مراسم های شماست) صفر تا صد ( تشریفات مستر بالن ) آقای بادکنک ( طراح و مجری کامل  -13

ساله ، مراسمی با  17بادکنک آرایی سایر آیتم های مراسم خود را با اطمینان کامل به ما بسپارید . ما با داشتن تجربه ای 

 اجرا میکنیم ، طوری که شما نیز مهمان مراسم خودتان باشید را برایتان شکوه و با کیفیت 

 . حداقل یک هفته قبل از مراسم سفارش خود را ثبت و نهایی کنید .  سفارش خود را به لحظات آخر موکول نکنید -14

 انجام بادکنک آرایی در روز مراسم انجام میشود ، مگر در شرایط خاص که طبق توافق انجام خواهد شد  -15

 جمع آوری لوازم و پایه ها و .... فردای مراسم و طبق توافق با شما انجام خواهد شد  -16

 وجه خدمات بادکنک آرایی بصورت اجاره ای ندارد شرکت مستر بالن به هیج  -17

) به عبارتی اگر بادکنک را خودتان تهیه نموده اید ما امکان بادکنک اجرای بادکنک آرایی بصورت اجرتی وجود ندارد امکان  -18

 آرایی با بادکنک شما را نخواهیم داشت ( 

درصد  20تا  10م میشود حدود روف گاردن ، حیاط و .... انجاورتی که دکور و بادکنک آرایی شما در فضای باز مانند باغ ، صدر  -19

 یش قیمت خواهید داشت افزا

لوازم استفاده شده در دکور های مختلف به غیر از بادکنک ها همگی اجاره ای است و فردای روز مراسم جمع آوری میشود ،  -20

 مگر اینکه بصورت جدا گانه برای مراسم شما تهیه شده باشد 

است که در صورتی که افتخار اجرای مراسم شما را داشته باشیم به  هزار تومان 200 محل ) در صورت نیاز ( هزینه بازدید -21

عنوان پیش پرداخت شما محسوب میشود و اگر افتخار اجرا مراسم را نداشتیم به عنوان هزینه ایاب و ذهاب تلقی شده و 

 مبلغ مسترد نخواهد شد 

زیادی برای مراسم شما نیاز است که باید به طبقه و محل مراسم شما منتقل شود ، لطفا در بیشتر مواقع لوازم و تجهیزات  -22

 تمهیدات الزم جهت استفاده از پارکنیک و آسانسور را به عمل آورید . 

در صورت کنسلی مراسم مبلغ بیعانه و دریافت شده از شما طبق قوانین کنسلی اتحادیه عودت میشود  ، این قوانین را  -23

 د در پایین تمام صفحات مطالعه و دانلود نمایید .میتوانی

تبصره : در صورتیکه تاریخ مراسم شما عوض شود و مراسم شما کامال کنسل نشود هیچ مبلغی به عنوان خسارت دریافت 

 نمیشود 

ت . در غیر این روز قبل از مراسم امکان پذیر اس 3امکان کنسلی آیتمی در سفارش ) مثال عدد سن تولد ، میز و ..... ( فقط  -24

 صورت مبلغ آن آیتم بصورت کامل دریافت میشود 

 

 



 

 

 

برای ثبت سفارش بادکنک آرایی و دکور ها می باید حداقل نصف مبلغ را به عنوان بیعانه واریز نمایید ، در غیر اینصورت  -25

 سفارش شما ثبت نخواهد شد . 

 

سفارش شما مطابق با آخرین فاکتور یا متنی که شما نسبت به آن بیعانه واریز نموده اید اجرا خواهد شد . بنابراین حتما  -26

 به آخرین متن و یا فاکتور ارسالی دقت کامل نمایید 

یگردد . جهت عدم شبهه در رنگ بادکنک ، عکس تمامی بادکنک هایی که در سفارش شما استفاده میشود برایتان ارسال م -27

ولی اگر در مورد رنگ بادکنک بسیار حساس هستید بهتر است بصورت حضوری رنگ بادکنک ها را چک کنید ، چرا که عکس ها 

 در گوشی های مختلف با رنگ های متفاوت دیده میشوند .

رح برای شما جهت تایید در صورتی که سفارش شما نیاز به طراحی گرافیکی داشته باشد ، مانند طرح بنر ، استند و .... حتما ط -28

 شما ارسال میشود 

کلیه اجناس مورد نیاز شما در روز های قبل از مراسم آماده سازی میشوند بنابراین امکان تعویض رنگ بادکنک یا تعویض  -29

 طرح یا تعویض رنگ لوازم را روز قبل و یا در روز مراسم نخواهید داشت 

یشود . لطفا تمهیدات الزم را برای تسویه پس از اجرا در در همان زمان پس از اجرای سفارش مابقی مبلغ سفارش دریافت م -30

 به عمل آورید 

 .به موقع تر جهت اجرای سفارش شما خدمت برسیم خواهشمندیم لوکیشن محل مراسم را ارسال کنید تا ما بتوانیم  -31

در صورتی که مراسم شما در سالن اجتماعات ، کافه رستوران و یا تاالر انجام میشود ، هماهنگی الزم را روز قبل از مراسم   -32

دقیقه شامل هزینه بوده و درصورت داشتن  30جهت ساعت اجرای سفارشتون انجام دهید . معطلی تیم اجرایی بیش از 

 ود سفارش بعد از مراسم شما امکان پذیر نخواهد ب

 


