
Petrecerile organizate costa intre 3.000 si 7.500 de euro
Organizarea de petreceri a devenit, in ultima perioada, o afacere mai mult decat profitabila pentru
firmele din domeniu. Cu un sediu de inchiriat, cateva persoane angajate, un DJ si aparatura de
sonorizare luata pe datorie, o firma poate sa-si acopere investitia intr-un timp foarte scurt.
  
  Potrivit reprezentantilor catorva dintre firmele sibiene din domeniu, echipamentele folosite pentru
organizarea unei nunti pot fi oricand inchiriate, ceea ce duce la costuri mult mai mici. In ceea ce priveste
costurile suportate de tinerii casatoriti, lucrurile stau ceva mai prost. Cine se hotaraste sa apeleze la
serviciile unei firme de acest gen trebuie sa isi asigure un minim de 3.000 de euro si un maxim de 9.000
pentru o nunta ca in povesti. Nelipsitul tort al miresei poate fi comandat pentru sume cuprinse intre patru
si 15 euro kilogramul, iar achizitionarea rochiei de mireasa o va costa pe viitoarea sotie intre 250 si 1.300
de euro. Fotografiile ce vor imortaliza evenimentul, artificiile si baloanele, care vor distra invitatii pot fi
cumparate la bucata. Buchetul miresei poate fi comandat pentru sume ce variaza intre 350.000 si 700.000
de lei, in functie de anotimp. Pretul in cazul filmarilor video poate varia de la 100 de euro pe o caseta, ca
produs final, ce include mixaje, efecte speciale si generice, pana la 250 de euro sau chiar mai mult. Pot
aparea unele diferente majore de pret, cum ar fi cel al aranjamentelor florale, care pot costa intre 15 si 200
de euro. La fel, pentru asigurarea sonorizarii, preturile percepute sunt de la 150-200 de euro, pentru spatii
inchise, pana la 4.000 de euro, pentru filmari in aer liber. "Daca tinerii casatoriti vor un transport special,
cu limuzina, vor trebui sa scoata din buzunar intre 300 si 1.500 de euro. Aceasta, in functie de modelul
masinii si perioada de timp pe care se face inchirierea", spune Raluca Carmaciu, organizatoare de nunti. 
  De asemenea, taxa de inchiriere pentru restaurant poate varia de la 200 la 3.000 de euro, in functie de
amplasamentul si prestigiul acestuia. Numai in ultimele trei luni, firmele sibiene au fost asaltate de peste
100 de perechi, gata sa isi uneasca destinul. Profitul a fost pe masura, reprezentantii agentiilor din acest
domeniu spun ca si-au "scos" bani cat sa le ajunga pentru cel putin doi ani. 
  
  Daca tinerii casatoriti vor un transport special, cu limuzina, vor trebui sa scoata din buzunar intre
300 si 1.500 de euro.
  
  Marian CRACIUN
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