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Yen� nes�l düğün planlama h�zmetler� 
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Fiyat Kataloğu

Düğün , kına , n�şan , n�kah ve sünnet organ�zasyon h�zmetler�

Balon süsleme ve uçan balon  h�zmetler�

Açılış ve tanıtım organ�zasyon h�zmetler�

A’dan Z’ye bütün organ�zasyon h�zmetler� 

Datça



Paketler ve yatları
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150 k�ş�l�k organ�zasyon
(masa , sandalye , örtü , kuru pasta veya kuruyem�ş ve �çecek)

200 k�ş�l�k organ�zasyon
(masa , sandalye , örtü , kuru pasta veya kuruyem�ş ve �çecek)

250k�ş�l�k organ�zasyon
(masa , sandalye , örtü , kuru pasta veya kuruyem�ş ve �çecek)

300 k�ş�l�k organ�zasyon
(masa , sandalye , örtü , kuru pasta veya kuruyem�ş ve �çecek)

400 k�ş�l�k organ�zasyon
(masa , sandalye , örtü , kuru pasta veya kuruyem�ş ve �çecek)

500 k�ş�l�k organ�zasyon
(masa , sandalye , örtü , kuru pasta veya kuruyem�ş ve �çecek)

Standart paketler 

(paketler�m�ze Gel�n & Damat masası ve g�r�ş yolu dah�l değ�ld�r)
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KİŞİ BAŞI FİYATLANDIRMAMIZ KAMPANYA DAHİLİNDEDİR .

GELİN ARABASI SÜSLEMESİ FİRMAMIZIN HEDİYESİDİR.

Paketlerm�zden b�r�s�n� seçt�ğ�n�zde
Gel�n & Damat masası ve ,g�r�ş yolu �nd�r�m� %15



Kına hizmetleri ve yatları

M�safirler�n karşılanması , lokum ve gül suyu �kramı

Gel�n çıkış (ned�meler davul , tef ve bend�r eşl�ğ�nde gel�n sahneye çıkartır.)

Gel�n  arkadaş kaftanları

Özel tasarım kına teps�s� ve kına sepet�

Yaş kına

Tefler

Halay mend�ller�

El mumları

Kına ned�me taçları

Kına tahtı ve aksesurları

Kampanyalı Kına Organizasyon paketimiz: 4.200 TL

Centaur Organizasyon
SARAY KINA ORGANİZASYONU PAKETİMİZ: 11.500 TL

4 k�ş�l�k  kına organ�zasyonu ek�b�
Dj h�zmet� (Tüm kına müz�kler� mevcuttur.)
Fotoğrafçı
Davetl�ler�n karşılanması (lokum �kramı)
Gel�n çıkışı(ned�meler; davul ve tefler eşl�ğ�nde gel�n� sahneye çıkartır.)
Davul 
Kına geces� organ�zasyonunda tüm h�zmet� kına ek�b�m�z sağlamaktadır.
Kına çıkışı(ned�meler ve arkadaşlarla)
Gel�n kaftanı veya b�ndallı 
Gel�n duvağı ve eld�ven�
Damat �ç�n  kostüm (yelek-fes veya kostümü)
Gel�n�n arkadaşlarına kaftan (10 adet)
Özel tasarım kına teps�s�,  kına sepet�
Yakılacak yaş kına
Volkan ve konfet�ler
Hed�yel�k Kutu kınalar
Rengarenk kemer�
Tefler
Halay mend�ller�
El mumları
El güller�
Kına taçları
Kına tahtı-c�b�nl�ğ� ve m�nderler� 

Centaur Organizasyon

0-850-532-23-04

www.centaurorgan�zasyon.com

“s�z sadece eğlenceye odaklanın “



Açılış Organizasyonu paketleri ve yatları

Kapıtak balon

6 Adet papatya balon

8 adet uçan balon

 Kapıtak balon

8 adet papatya balon

Ses s�stem� (4 kolon ve 1 m�krofon)

Ekonom�k Açılış Paket� 1500₺

 Kapıtak balon

2 adet hostes

8 adet süslenm�ş b�stro masa

20 adet cam bardak ve porselen tabak

Ses s�stem� (2 kolon ve 1 m�krofon)

Tül ve balonlarla genel mekan süslemes�

Gold Açılış Paket� 2250₺

Kapıtak balon

 2 adet hostes

10 adet süslenm�ş b�stro masa

50 adet cam bardak ve porselen tabak

Ses s�stem� (4 kolon ve 1 m�krofon)

Tül ve uçan balonlarla genel mekan süslemes�

Prem�um Açılış Paket� 2750₺
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Kuru pasta , kuruyem�ş ve ya kanepe ve �çecek h�zmet�m�z vardır .

Standart Açılış Paket�- 850 TL

6 adet süslenm�ş b�stro masa

5 adet süslenm�ş b�stro masa



Düğün hizmetleri ve yatları

 

1 
Masa örtüsü (büyük masa)   
10 Kişilik masa örtüsü 

25 TL 

2 Masa üstü runner süslemesi 10 TL 

3 
Masa örtüsü (küçük masa)   
4 ya da 6 Kişilik masa örtüsü 

16 TL 

4 

Sandalye giydirme 
Sandalyenin giydirilmesi ve renkli tül fiyonk ile bağlanarak 
süslenmesi.  

4,5 TL 

5 

Nikah masası, Gelin-damat masası süsleme (canlı çiçekli)   
Dökümlü kumaş ve tüllerle şık bir şekilde süslenmiş masa ve canlı 
çiçek. Gelin damat için yüksek, deri gelin damat sandalyeleri. 

900-2000 
tl 

6 

Gelin yolu süsleme (yapay çiçekli, şamdanlı ve ya kafesli)  
Sarmaşıklı, tüllü, çiçekli, kemer şeklinde gelin yolu 
süslemesi. Kırmızı halı volkanlar ve konfeti.  

1500-4500 
tl 

7 

Gelin yolu süsleme (canlı çiçekli, ferforje ve ya şamdanlı)  
Şamdanlı veya ferforje ayaklı çiçekli gelin yolu süslemesi, Kırmızı 
halı volkanlar ve konfeti.  

4000-9000 tl 

8 
Masa üstü ayna ve tek kollu yapay çiçekli şamdan süslemesi   
Masanın tek kollu yapay çiçekli şamdanla süslenmesi. 

35 TL 

9 
Masa üstü canlı çiçek uygulaması  
Masanın canlı çiçekle süslenmesi.  

45-125 TL 

10 
Masa kütük şamdan 
Masanın çiçekli şamdanla süslenmesi. 

25 TL 

11 

Nikah masası kiralama   
Deri, lake nikah masası. Gelin damat için yüksek 
sandalyeler. Şahitler için puflar. 

750 TL 

12 
Anı Kürsüsü ve Anı Defteri   
Süslenmiş kürsü ve anı defteri. 

450 TL 

13 

Karşılama ve yer gösterme hostesleri. Servis 
elemanları.   
Tecrübeli, iletişimi ve diksiyonu düzgün kişiler. 

400 TL 

14 
Konfeti show   
Konfeti makinesı ile konfeti yağmuru. 

750 TL 

15 
Yapay kar gösterisi   
Kar makinesi ile yapay kar gösterisi. 

750 TL 

16 
Düğün yemekleri   
Menü detayları için lütfen bizimle irtibata geçin. 

27 -125 TL 

17 
Düğün hikayesi klip video çekimi 1600-9000 Tl 

18 
Nişan Hizmetleri 1500-3900 

19 
Sahilde nikah hizmetleri 1500-7500 

20 
Personel temin hizmeti - -s 
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Masa ve sandelye k�ralaması �ç�n lütfen fiyat alınız.



Balon süsleme hizmetleri ve yatları

Balon yağmuru (300 Adet)              1200 TL

Balon yağmuru (400 Adet)              1300 TL

Balon yağmuru (500 Adet)              1400 TL

Balon Yağmuru F�yatları

Uçan Balon F�yatları

Uçan balon (helyum gazlı)  15-9 0TL

Karakter balonlar 45- 150TL

D�ğer Balon F�yatları

Doğum günü part�ler� �ç�n balon süslemeler�         900 TL

Sünnet düğünü balon süslemeler�
 (İs�ml�k yazıl balon ağacı, g�r�ş kemer� ve sünnet düğünü mekanı alan süslemeler�)

        1500 TL

Balondan kapı kemer�                                          1400   TL

Centaur Organizasyon
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Centaur Organizasyon

Centaur Organizasyon

Z�nc�r Balon 50 mt �le 100 mt arası metre fiyatı    16 TL



Extra hizmetlerimiz

Cater�ng (toplu yemek)   F�yatı değ�şmekted�r.

Kaftan ve B�ndallı k�ralama: 500-1000 TL

Kınacısı:  500 TL

Kına tahtı k�ralama  1200 TL

Kahvec� güzel� ve standı : 850 TL

Müz�k ses s�tem� ve DJ  : 1500 - 25000  TL

Test� aded� : 100 TL

Çeş�tl� dans Göster�ler� ve Folklor Ek�pler�:F�yatları Değ�şmekted�r.

Palyaço / An�matör Bay veya Bayan : 500 TL

Sünnet organ�zasyonu: 1750 - 6000  TL

Sünnet Kınası Organ�zasyonu: 1.500 - 6000 TL

Kına Mekanı dekoru ve süsleme: F�yatı değ�şmekted�r.
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