
 

 مراحل سفارش اجرای آیتم در مراسم

  اجرای آیتم های خدمات مجالس 

 زمان سفارش : 

  هفته زودتر از تاریخ مراسم اقدام نمایید تا دو برای سفارش خدمات مراسم بصورت آیتمی حداقل یک 

  ، در بعضی مواقع امکان سفارش خدمات بصورت آیتمی در فواصل کمتر تا تاریخ مراسم نیز وجود دارد 

 دارد  شماو تاریخ مراسم که این امر بستگی به نوع انتخاب خدمات 

 مراحل سفارش : 

 نام دارد . مثال بادکنک ارایی یک آیتم است .  آیتمتوجه : هر یک از خدماتی که در یک مراسم انجام میشود یک 

 ید هر کدام را به تفکیک غذای فینگر فود ، حضور پرنسس و .... هر کدام یک آیتم محسوب میشوند که شما میتوان

 انتخاب کنید .   ایتم های مراسمبخش در 

 ) بخش دکور و تزیئنات نسبت به دکور انتخابی قیمت   دقت داشته باشید تمام قیمت ها در سایت وجود دارد -1

 برای دایرکت پیام در واتساپ و یا ارسال و قیمت آیتم ها در پیج اینستا فقط در صورت ارسال   گذاری میشود (

 شما ارسال خواهد گردید 

 پس از انتخاب نوع خدمات درخواستی از سایت یا پیج اینستا با شرکت آقای بادکنک تمام حاصل نموده و شرایط و  -2

 توضیحات الزم را نسبت به سلیقه و بودجه خود اعالم فرمایید 

 تا همه موارد از نظر مشتری و شرکت شفاف باشد  پس از انتخاب آیتم ها توسط شما پیش فاکتور صادر خواهد شد  -3

 خواه بود چقدر باشد شرایط پرداخت متفاوت شما بستگی به اینکه مبلغ فاکتور شرایط پرداخت :  -4

 کل فاکتور هنگام سفارش دریافت میشود تومان :  000/500/1فاکتور های تا 

 درصد از مبلغ هنگام سفارش و مابقی پس از اجرا  70تومان :   000/000/3تا   000/500/1رهای بین فاکتو

 دریافت میشود 

 درصد پس از اجرا  20درصد دو روز قبل از مراسم و  30درصد هنگام سفارش ،  50به باال تومان  000/000/3فاکتور های

  در یافت میشود 

 ن اجرا میشود ، کل مبلغ فاکتور در در دکور های مینیمال ) بوکت های اجرا در محل ( و دکور هایی که در کافه رستورا 

 ابتدا دریافت خواهد شد 

 در محل شرکت آقای بادکنک وجود دارد کتبی در صورت نیاز امکان مراجعه حضوری برای عقد قرار داد  -5

 آن با شما انجام خواهد گرفت با واریز بیعانه سفارش شما ثبت و رزرو میگردد و هماهنگی های الزم جهت اجرای  -6

 قوانین فسخ اجرای مراسم های آیتمی در صورت کنسلی مراسم ، قواعد  کنسلی و فسخ قرار داد در بخش  -7

 قابل مشاهده است  ) لطفا حتما این بخش را مطاله نمایید ( 

 


