הצעת מחיר ליום הולדת שוקולד
לכבוד :
להלן "המזמינה"
ההצעה על ידי חברת סקולינרי בע"מ מעתה והלאה "הספקית".
הצעת מחיר לסדנת יום הולדת בסגנון שוקולד בתאריך __________ שתתקיים בסקולינרי יגור,
בשעה_____
המחיר הינו  2300שח כולל מע"מ ל 20משתתפים ,תוספת  100שקלים לכל משתתף נוסף.
הפעילת מתאימה לילדים מגיל .8

תפריט הסדנה
סדנת שוקולד עם השוקולטייר מיקצועי בעל נסיון הדרכה למבוגרים וילדים.
זו היא סדנת שוקולד חווייתית ומעשית המתחילה בהסבר קצר על מקורות הקקאו והשוקולד.
מה יש בשוקולד שגורם לנו להתמכר אליו ,השף ידגים ויסביר על טמפרור שוקולד .
~
את טמפרור יבצע השף יחד עם ילד/ת יום ההולדת.
הילדים יכינו סוכריות שוקולד מגוונות על מקל ,בצורות שונות בהדרכת השף,
בהן ישלבו סוגי שוקולד בצבעים וצורות שונות.
הילדים יכינו תערובת של קרמל עם פצפוצי אגוזים ולאחר מכן יכינו מהן
חטיפי פצפוצי שוקולד.
~
הסדנה תכלול שתיה קלה למהלך הסדנה וכיבוד קל מותאם לילדים בתחילתה.
ניתן להביא עוגה )כשרה בלבד( או להזמין מאיתנו עוגה מיוחדת החל מ 250שקלים.
~
אורך הפעילות בסך הכל היא כשעה וחצי  -שעתיים.
*על מנת לקיים את הסדנה בכל תנאי ,לעתים יעביר את הסדנה שף אחר אושף נוסף המתמחה בה לחלוטין.
**סוגי המנות יכולים להשתנות קלות בהתאם לכמות המשתפים ,מצאי בשוק ,מצב רוח השף והמשתתפים .כמובן
בלי לפגוע באיכות והחוויה.

__________________________

כאמור ההצעה היא על סך  2300שח כולל מע"מ ל 20משתתפים בתוספת  100שקלים לכל משתתף נוסף.
מספר המשתתפים הסופי יעודכן  2ימי עסקים מראש כאשר מספר המשתתפים המינימלי לחיוב הינו 20
במידה ויש משתתפים **אלרגיים** למוצרי הסדנה יש להודיע זאת  2ימי עסקים מראש
דמי ביטול
ניתן לבטל את ההזמנה עד  14ימי עסקים מראש ללא חיוב
ביטול של עד  7ימי עסקים מראש בחיוב של דמי ביטול  20%מסכום ההזמנה
ביטול הארוע פחות מ 7עסקים מראש יגרור דמי ביטול של  100%מסכום ההזמנה.
תנאי התשלום
מקדמה על סך  500שקלים לסגירת המקום
והיתרה ביום הארוע בכרטיס אשראי או מזומן

נשמח לאישור ההצעה במייל,
בברכה ,צוות סוקלינרי 0779974140
schoolinari@gmail.com
אני הח"מ מטה מורשה מטעם המזמינה ומאשר את תנאי ההצעה
חתימת וחותמת המזמין __________________

שם המזמין ___________________

