
Hoa quả
Bánh ngọt
Nước trái cây hộp
Đồ ăn mặn( từ 3 món )
Đơn giá trên từ 150k/pax
Đơn giá  dành cho từ 50 người

BSG Event 
SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM CÙNG BẠN

BACKDROP 150.000đ/
m2

Chất liệu bạt ghi theo thiết kế
khung sắt
Đơn giá tính theo số lượng từ 10m2

BỤC SÂN KHẤU 150.000đ/
m2

Chiều cao: 10/20/30/40/50/60cm ....
Khung sắt gỗ MDF
Trải thảm màu đỏ/ đen/ xám/ xanh
blue/ xanh green
Đơn giá tính theo số lượng từ 10m2

PP BỒI FOMEX 500.000
đồng/m2

Chất liệu PP trong nhà / ngoài trời
Fomex 3/5/8/10/15ml tùy theo từng sản
phẩm.
khung sắt / gỗ làm giá đỡ phía sau với
back hoặc khung sắt với cổng
Đơn giá tính theo số lượng từ 10m2

TIỆC TEABREAK 70.000
đ/pax

TIỆC FINGER FOOD 150.000
đ/pax

Link tiệc: finger food

Link tiệc: teabreak/
tiệc trà

HOTLINE: 0902046626 KINH DOANH: 0528 405 999 - 085 7786 999 
WEBSITE: SUKIENBSG.COM - TIECSUKIEN.NET

ÂM THANH - ÁNH SÁNG 3.000.000
đ/gói

2 loa full
2 cột 8 đèn Par
Nhân viên điều chỉnh
dành cho dưới 50 người

Hoa quả
Bánh ngọt
Nước trái cây hộp
Trà/cafe
Đơn giá trên từ 700k/pax
Đơn giá  dành cho từ 50 người

https://tiecsukien.net/thuc-don-finger-food/
https://tiecsukien.net/thuc-don-tiec-teabreak-tiec-tra/


BÀN COCKTAIL 150.000đ/
cái

BỤC PHÁT BIỂU 500.000đ/
cái

MÀN HÌNH LED 750.000
đồng/m2

BÀN GHẾ BANQUET 250.000
đ/bộ

NHÀ GIÀN KHÔNG GIAN 100.000
đ/m2

Khung nhôm 20/30/40
Mái bạt trắng ghi / trong
Dây màu cuốn cột / không cuốn
Trang trí trần bằng vải hoặc không

Chân innox
Mặt bàn gỗ
Khăn phủ trắng/ màu đen buộc nơ màu
đỏ, vàng đồng, xanh

Bục gỗ
viền Innox

Màn hình led 
Khung xương đỡ phía sau
kỹ thuật trực.

Bàn 60x120cm
Ghế banquet
Khăn bàn + Áo ghế trắng + nơ và quây
màu

BÀN TRÒN GHẾ BANQUET 550.000
đ/bộ

Bàn tròn 1,2m / 1,6m mặt kính xoay
Ghế banquet
Khăn bàn + Áo ghế trắng + nơ và quây
màu

Chi phí vận chuyển sẽ báo tại thời điểm báo đơn làm
Các đơn có số lượng dưới mức yêu cầu sẽ tính theo trọn gói
Tùy theo sản phẩm, Market sẽ báo giá theo trọn gói
thành phầm.

Chú

ý

Các sản phẩm có tính chất khác nhau nên thời gian thi
công báo trước từ 2 ngày hoặc theo đặc thù công việc.
Đơn giá BÁN luôn tùy theo từng sản phẩm.
Thời gian để lại theo sự kiện

GIẢM
10% / 1 đơn hàng sản xuất thi công

10k / 1pax đơn hàng tiệc teabreak / finger food
Công nợ tính theo tháng


