Povestea Evenimentului Perfect
Un eveniment On Set este o poveste spusă magistral. Începe din momentul
în care oaspeții intră în atmosfera captivantă pe care am creat-o și continuă
de fiecare dată când aceștia își aduc aminte cu zâmbetul pe buze de clipe și
arome de neuitat.

F

iecare detaliu – decor, preparate gourmet – pornește de la un fir narativ bazat pe conceptul
din spatele evenimentului.

De la evenimente corporate cu sute de invitați, la petreceri intime sau evenimente private
care celebrează cele mai importante momente, On Set te provoacă să spui o poveste plină de
emoții, care implică toate simțurile: acel sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care cu toții
îl înțelegem – de la primul fior.

The Delicious Thrill.
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Despre

Mii

On-Set

de evenimente
private cu până la

500 de invitați
Ne-am început propria poveste prin
furnizarea de servicii de catering pentru
studiourile MediaPro, iar de peste 10 ani
serviciile On Set sunt puse la dispoziția
clienților noștri pentru evenimente
corporate, private și official.

F

iecare eveniment este o poveste unică. De
aceea, vei lucra exclusiv cu un event planner

On-Set dedicat, pentru ca evenimentul pe care îl
dorești să îți depășească orice așteptări.

Peste

3000

de evenimente
corporate cu până la
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3000 de invitați

Evenimentele On Set iți introduc oaspeții într-o
lume atent construită, cu detalii impecabile și
preparate delicioase.
Din primele clipe invitații tăi vor începe să facă
parte din povestea din spatele evenimentului
tău: decorul, mis en place-ul și tematica culinară
fac parte din conceptul pe care tu îl alegi și căruia
noi îi dăm viață.

Servicii
On Set oferă servicii complete de event
planning.

M

eniuri atent personalizate, preparat
gourmet și experiența noastră ne permit
să organizăm evenimentul tău de la faza de
concept și până la ultimele momente ale unei
ocazii perfecte.

On Set furnizează servicii de catering în orice
locație aleasă de client sau în locațiile noastre,
prezentate pe site-ul on-set.ro

Ne ocupăm de toate detaliile evenimentului și
îți oferim servicii integrate de event planning,
organizare, închiriere și logistică:
event planner dedicat evenimentului tău
mese și accesorii
aranjamente florale și decor personalizat
transport
program artistic
personal tehnic cu experiență în lighting,
sonorizare, etc.
servicii de pază/protecție și asistență medicală
cadouri personalizate
printing personalizat (invitații, programe,
cartonașe de masă, etc.)
locații exclusive, potrivite fiecărui tip de eveniment
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On-Set

Corporate

Fie că vorbim despre o lansare de
produs, o petrecere aniversară pentru
companie, un team building informal sau
workshop-uri interactive, un eveniment
corporate trebuie să reprezinte cât mai
fidel valorile și imaginea brand-ului din
centrul atenției.

T

otul trebuie să fie impecabil organizat, cu
preparate savuroase și un decor perfect în

ton cu conceptul din spatele evenimentului tău.
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> 3000

Ani experiență

Evenimente

De la un coffee break energizant, un bufet suedez
savuros, preparate calde asezonate cu cele mai
aromate mirodenii și sosuri delicioase la un open
bar pentru facilitarea socializării: On Set îți oferă
mai multe variante de meniuri.
Acestea le poți personaliza în funcție de eveniment, invitați, locație sau atmosferă – totul pentru a spune cât mai fidel povestea evenimentului
pe care ți-l dorești.
Serviciile includ personal și logistica completă
necesară desfășurării în bune condiții a
evenimentului.

On-Set

Private
Descoperă experiența On Set private:
pasiune pentru tot ce este frumos și de
bun gust.

C

atering-ul private este o nișă în care flexibilitate
și profesionalismul sunt ingrediente esențiale.
Echipa On Set îți oferă preparate impecabile, cu o
atenție deosebită acordată celor mai mici detalii
pentru delicii complete.

Ocaziile speciale trebuie să fie deosebite
pentru toți cei implicați.

On Set se asigură că fiecare invitat se va simți
perfect: experiența noastră în evenimente
private vorbește de la sine, iar account managerul dedicat proiectului tău îți va răspunde la orice
întrebare în timpul procesului de planificare.

On Set acoperă toate tipurile de evenimente
private: aniversări, zile de naștere, petreceri de
logodnă, nunți, botezuri, garden party sau cine
festive.

10

11

On-Set

Coffee Break
Un coffee break trebuie să fie energizant
sau trebuie să reprezinte un bun moment
de socializare între două prezentări,
conferințe sau workshop-uri.

O

n Set îți oferă peste 10 variante de meniu
de coffee break sau îți poate configura
unul special, pentru a-ți asigura toate
detaliile necesare unui eveniment de succes.

Un coffee break On Set oferă invitaților tăi o cafea bună, un ceai aromat, sucuri proaspete de fructe
(portocale, grapefruit, mere), o selecție bogată de preparate de patiserie (croissant cu unt, pain au
chocolat, brioșe, fursecuri asortate), fructe proaspete sau quiche-uri delicioase, snack-uri sănătoase,
minisandwich-uri și o selecție de băuturi răcoritoare.

În funcție de preferințele tale sau de natura
ocaziei, te putem ajuta să personalizezi fiecare
detaliu: de la preparate, la oferta de băuturi calde
și la decorul bufetului (care va fi în ton cu tema
aleasă de tine).
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On-Set

Lunch
Un business lunch reprezintă o binemeritată
pauză pentru invitații tăi și o ocazie excelentă
pentru a socializa, a face schimb de impresii
și de a crea conexiuni noi.

O

n Set îți oferă mai multe variante de meniuri
lunch: bufet suedez, finger food, preparate

calde, garnituri cu ierburi aromatice proaspete, o
selecție bogată de deserturi pregătite de maeștrii
noștri cofetari, pâine de casă, opțiuni vegetariene
și băuturi răcoritoare.
Set-up-ul nostru va permite oaspeților să circule
liber, să aleagă acele preparate care sunt pe
gustul lor și să se bucure de fiecare detaliu pe
care l-am planificat împreună cu tine.
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Petreceri

Element esențial al oricărui cocktail, barul trebuie să fie atent
organizat, iar barmanii trebuie să știe când și cum să ofere
oaspeților băuturi atent preparate.

“Cocktail”
Petrecerile cocktail sunt stilate, elegante
și perfecte pentru cei care își doresc un
eveniment care va impresiona chiar și cele
mai pretențioase gusturi.

P

entru un cocktail reușit, On Set te va ajuta în
toate fazele planificării acestuia: te va ajuta

să alegi o temă pentru petrecere și îți va oferi
toate metodele necesare realizării acesteia.

În plus, îți vom oferi și toate elementele de
logistică (mese de cocktail și scaune confortabile)
și staff pregătit pentru a face față celor mai
elegante petreceri.
Oferta noastră include vinuri din cele mai bune
podgorii din România, șampanie franțuzească,
o listă lungă ale celor mai populare băuturi
alcoolice, băuturi răcoritoare și o selecție de
cafea și ceai pentru cei care doresc să ia o pauză
de la distracție.

O temă creativă îți poate transforma petrecerea
în ceva cu totul deosebit și poate fi ceva subtil și
discret: o aromă sau o culoare care face parte din
fiecare element al cocktail-ului și care ne va ajuta
să creăm un eveniment complet personalizat.
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Dacă planifici un eveniment și îți dorești ca el să reprezinte cât mai fidel conceptul
și povestea din spatele acestuia, atunci On Set îți oferă toate elementele
(de la preparate delicioase, la decor personalizat, locație superbă, logistică și
servicii aferente) pentru a spune o poveste fără a rosti un singur cuvânt.

Contactează-ne acum și te
vom ajuta să descoperi

The Delicious Thrill
creat de detalii perfecte și
implicare fără egal.
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Irina Stoicescu
Event Manager
Mobile: +40745.654.588
E-mail: irina.stoicescu@on-set.ro

Marian Cernat
Operations Manager
Mobile: +40 745.277.640
E-mail: marian.cernat@on-set.ro

Web: www.on-set.ro
Adresa: 1st Studioului St, Buftea, Ilfov, 070000, Romania

