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Profesjonalna
obsługa barmańska

Zanim zapoznasz się z ofertą musisz wiedzieć, że Best Bar Stars to:
• profesjonalizm w każdym calu
• wieloletnie doświadczenie w pracy za barem
• zero alkoholu w pracy
• integracja z gośćmi
• indywidualne podejście do każdego klienta
• 100% zadowolonych klientów (sprawdź opinie na facebooku)

Koszt obsługi barmańskiej:  700 zł (1 barman)
koszt dodatkowego barmana – 500 zł (zalecane przy imprezach powyżej 130 osób).
W cenie: profesjonalny sprzęt, odpowiednie szkło do różnego rodzaju drinków, lód w kostkach i 
kruszony.

Czas obsługi barmańskiej: 8h (początek obsługi po obiedzie)
(istnieje możliwość skrócenia lub przedłużenia czasu obsługi: wtedy odpowiednio pomniejszamy kwotę 
o 50 zł/h lub zwiększamy o 100 zł/h). 
Minimalny czas obsługi to 4 godziny, decyzję o przedłużeniu czasu obsługi można podjąć w trakcie 
trwania przyjęcia.

Koszt  wynajmu mobilnego baru: 200 zł
jeśli sala weselna wyposażona jest w bar stacjonarny i manager sali wyrazi zgodę na wykorzystanie tego 
baru, wtedy nasz mobilny bar nie będzie potrzebny i koszt wynajmu baru nie będzie brany pod uwagę. 

Koszt dojazdu (z Katowic lub Cieszyna) – do ustalenia, liczony w stosunku 2 zł/km.
Koszt alkoholi, dekoracji, soków i owoców uzgadniamy z Zamawiającym (w zależności od ilości gości), 
szacowany koszt niezbędnych produktów (alkohole, soki, owoce, dekoracje) to 12-14 zł/osobę. Do kwoty 
zakupów nie wliczamy wódki czystej, korzystamy z zasobów przyjęcia.

Oferujemy możliwość odkupienia nieotwartych butelek alkoholu oraz soków. Finalny rachunek automa-
tycznie zostanie zredukowany o wartosc przedmiotowych butelek. Jest to dla Państwa najlepsze rozwia-
zanie, ponieważ nie musicie się Państwo martwić ewentualnym nadstanem alkoholu po przyjęciu.

Usługa wykonania przez nas całości zakupów – 150 zł
zakupy może wykonać również Para Młoda na podstawie przesłanej przez nas listy zakupów.

Best Bar Stars nie ponosi kosztów wymyślonych przez właścicieli domu przyjęć (np.
mycie szkła).
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Podświetlany
napis LOVE
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Koszt wynajmu na terenie Śląska: 
350 zł

W pakiecie z inną usługą: 
250 zł



Wytwornica
ciężkiego dymu
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Koszt wynajmu na terenie Śląska: 
350 zł*

W pakiecie z inną usługą: 
250 zł* 

*do ceny należy doliczyć koszt suchego lodu (100 zł), ceny uwzględniają obsługę maszyny



Fontanna
czekoladowa
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Wszystkie nasze fontanny czekoladowe mają aż 71 cm wysokości.
Do każdej fontanny dokładamy bezpłatnie podświetlany podest!
Nasze fontanny bez problemu obsługują przyjęcia do 200 osób.

Pakiet I – „zrób to sam” w cenie 500 zł netto obejmuje:
• wynajem fontanny czekoladowej o wielkości 71 cm
•  2,5 kg czekolady belgijskiej Barry Callebaut
• komplet talerzyków, patyczków, serwetek
• naczynia na owoce i przekąski
• stół wraz z nakryciem
• uruchomienie fontanny

Przy wyborze pakietu I przygotowanie wszystkich przekąsek leży w interesie klienta. Na następny 
dzień klient zwraca umytą fontannę do naszej firmy. Trzeba pamiętać, że owoce oraz przekąski 
trzeba na bieżąco uzupełniać. W tej opcji pobieramy również kaucję zwrotną na wypadek ewentu-
alnych uszkodzeń urządzenia.

Pakiet II – „zrobimy wszystko za Ciebie” w cenie 750 zł netto obejmuje:
• wynajem fontanny czekoladowej o wielkości 71 cm
• 2,5 kg czekolady belgijskiej Barry Callebaut
• komplet talerzyków, patyczków, serwetek
• naczynia na owoce i przekąski
• stół wraz z nakryciem
• obsługę przez cały czas trwania imprezy

Przy wyborze pakietu II to my wykonujemy wszystko za klienta. Przyjeżdżamy około 2 godziny 
przed rozpoczęciem przyjęcia, rozstawiamy fontannę oraz przygotowujemy przekąski. Podczas 
imprezy na bieżąco uzupełniamy brakujące owoce i inne smakołyki. Gdy goście wchodzą na salę 
bankietową w powietrzu unosi się delikatny zapach aromatycznej belgijskiej czekolady.

Dodatki:
• przekąski 2,5 zł netto/os
• dojazd 2 zł netto/km (liczony w jedną stronę)
• wynajem podświetlanego podestu – GRATIS!
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