A @elplandegreta aquest Nadal somiem amb un Platja
d'Aro ple de màgia. Engalana't per l'ocasió on, grans i
petits, respirin l'esperit nadalenc en cada un dels seus
racons durant tot el desembre. És per aquest motiu que,
darrera l'eslògan "Tot el desembre és nadal a Platja
d'Aro" hem presentat una proposta d'activitats
nadalenques al Consistori i a l'Associació de Comerciants
de Platja d'Aro.
Amb el mateix objectiu, us oferim a vosaltres una sèrie
d'opcions de decoració, amb les que busquem que, des
del primer a l'últim, tots els comerços del poble tinguin
una decoració conjunta que faci que Platja d'Aro llueixi
més bonica que mai. Volem que la màgia del Nadal torni
a brillar de nou als nostres carrers!
La proposta de @elplandegreta és jugar amb els mateixos
elements a tots els comerços per donar una imatge de
conjunt, però adaptant i personalitzant els components
per fer-la a mida de les necessitats de muntatge del dia
a dia i, de les dimensions de cada establiment.

Per a més informació:
628 00 88 46 / 600 04 02 43
www.elplandegreta.com
info@elplandegreta.com
I no deixis de preguntar pels nostres serveis de nadal!
✓ Sopars d’empresa
✓ Festes de nadal
✓ Decoració de nadal particular
✓ Activitats i festes infantils
✓ Regals originals o packs personalitzats
✓ Et portem el nadal a casa (personatge)

TOT EL
DESEMBRE
ÉS NADAL A
PLATJA D’ARO
El Plan de Greta et decora la botiga

OPCIÓ 1 - P.V.P. 170€
La primera opció consta de la decoració de l'entrada i un element
integrador a l'interior. Els elements que composen aquesta primera
opció són:
✓ 2 avets sintètics amb llaços vermells.
✓ Una catifa vermella per delimitar l'entrada.
✓ Una guirnalda d'escumillón verda, engalonada
amb llaços vermells.
✓ Una corona nadalenca.

OPCIÓ 2 - P.V.P. 270€

OPCIÓ 3 - P.V.P. 390€
Amb la tercera opció us oferim els elements de la primera,
elements decoratius a l'interior, un aparador i, elements de llum que
ho facin brillar. Els elements que integren aquesta segona opció són:
✓ 2 avets sintètics amb llaços vermells i il·luminats.
✓ Una catifa vermella.
✓ Una guirnalda de escumillón verda i il·luminada, engalonada
amb llaços vermells.
✓ Una corona nadalenca.
✓ Elements decoratius a l’interior.
✓ Guirnaldes i elements de llum.
✓ Decoració de l’aparador.

OPCIÓ 4 - P.V.P. 490€
En aquesta última opció us oferim la decoració integral i
completament personalitzada del vostre establiment.
Entrada, elements de llum, aparador i, tots els elements que
requereixi el vostre establiment.

Amb la segona opció us oferim els elements de la primera i
elements decoratius a l'interior. Els elements que integren aquesta
segona opció són:
✓ 2 avets sintètics amb llaços vermells i il·luminats.
✓ Una catifa vermella.
✓ Una guirnalda de escumillón verda, engalonada
amb llaços vermells i il·luminada.
✓ Una corona nadalenca.
✓ Elements decoratius a l’interior.

Totes les imatges estan extretes de Pinterest, com a font d’inspiració.

