
3 zile pana la Festivalul International de Nunti si Gastronomie Simba HoReCa.
Corina Chiriac, Riff, Compact, Junii Sibiului, Puiu Codreanu, Ansamblul Forumului de Tineret Sibiu,
Trio Cafe « Raluca si Razvan » impreuna cu echipele de bucatari Simba Catering promit sa sparga
monotonia inceputului de an si sa transforme timp de o saptamana Sibiul in capitala gastronomiei,
distractiei si muzicii de calitate.

Festivalul International de Nunti si Gastronomie Simba HoReCa, se alfa in acest an la prima editie si este
cel mai mare eveniment organizat in regie proprie de catre Simba Catering Sibiu. Evenimentul va debuta
luni 16 martie, in parcarea Salii Transilvania si pana duminica 22 martie va aduce in atentia publicului
delicatese din bucataria asiatica, orientala si europeana, preparate traditionale romanesti, oferte in
premiera pentru organizarea nuntii, prezentari rochii de mireasa, recorduri mondiale gastronomice, precum
si un concept relativ nou pe piata serviciilor de gen din Sibiu : nunta la cort. intreaga manifestare va avea
loc de altfel in doua pavilioane speciale pentru organizari evenimente dintre care unul, cel in care va avea
loc targul de nunti va fi amenajat, conform organizatorilor precum « un restaurant in seara petrecerii de
nunta ».

 « Simba Restaurant Mobil, este un cort pentru nunti unic in Sibiu. Are o capacitate totala de pana la
2000 de locuri si poate fi amenajat precum un restaurant de lux. Este o locatie ideala pentru cei care vor
sa organizeze nunta intr-un cadrul natural : marginea unui lac, o livada sau de ce nu gradina bunicilor .
Am ales sa organizam targul de nunti intr-o astfel de locatie pentru ca in acest mod tinerii care vor sa se
casatoreasca sa poata avea  o imagine de ansamblu asupra modului in care poate arata o nunta la cort », a
declarat pentru Sibiu Standard, Vasile Morar General Manager Simba Catering.

 Nunta la 100 de lei
 Aceasta este oferta pe care festivalul o propune viitorilor miri : un meniu de nunta cu un pret de doar 100
de lei, zero costuri de inchiriere pentru oricare dintre Restaurantele Simba petru organizari nunti : Sibiu,
Cisnadie sau Cort precum si consultanta gratuita din partea event managerilor Simba Catering pentru
organizarea evenimentului.
 O surpriza pentru viitorii miri este organizarea unei tombole, duminica 22 martie, tombola al carui
premiu va fi acordarea unei reduceri de 50% petru toate serviciile si produsele contractate de viitorii miri
pe perioada festivalului. Organizatorii ne-au declarat ca reducerea de 50% acordata la tombola se aplica
si pentru oferta « Nunta la 100 de lei » astfel ca meniul de nunta i-ar putea costa pe castigatori doar 50
de lei.

 Meniu la pret de producator
 Preparatele culinare aflate in meniul acestei prime editii a festivalului au preturi accesibile tuturor, cu
atat mai mult cu cat acestea se vor comercializa la pret de cost cu zero adaos comercial. Totodata orice
preparat culinar cumparat va poate inscrie automat intr-un concurs al carui miza este un card ce ofera
posesorilor reduceri de pana la 50% pentru serviciile Simba HoReCa.
 « Cardul Simba Anti Criza » este un concept nou lansat de Simba Catering. Cardul poate fi folosit atat
ca un instrument in baza caruia li se acorda posesorilor discounturi pentru toata gama de servicii Simba
HoReCa cat si ca un instrument de debit : posesorul poate incarca pe card o suma de bani pe care ii poate
folosi ulterior pentru plata serviciilor Simba Restaurant.

Cuvinte cheie: festivalul international de nunti si gastronomie  simba horeca  meniu de nunti sibiu

Pagina 1 / 1

\
https://www.sibiul.ro/cauta/1/festivalul+international+de+nunti+si+gastronomie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/simba+horeca
https://www.sibiul.ro/cauta/1/meniu+de+nunti+sibiu

