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Prezentarea firmei

F.E. „Good Times” S.R.L. este o firmă care se ocupă cu organizarea
evenimentelor şi anume nunţile, petreceri pentru copii şi tineri, diferite
evenimente din cadrul firmei.

A fost fondată în 2012, care pe parcurs şi-a schimbat genul de activitate,
dar mai apoi a revenit la primul gen de activitate pe care şi îl continuăm.

Suntem o echipă de profesioniști, convinși că este foarte important că nu
doar ziua evenimentului, ci și întreaga perioadă a pregătirilor unui eveniment,
trebuie să fie confortabil la maxim și plăcut clientului. Implicarea noastră în
evenimentul dvs. este o responsabilitate mare și ne face plăcere să știm că ni l-ați
încredințat.
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Organizarea nunților
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Nuntă tradițional moldovenească
Îți dorești o nuntă care să respecte obiceiurile

moldovenești, transmise din generație în generație?
Cu rochie albă, muzică populară, invitați numeroși și
multe momente tradiționale? Ați ales agenția
potrivită pentru un astfel de eveniment!

Cod:  DC2001 Preț: 15000MDL
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Portul național 
specific zonei
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Buchetul 
miresei, coronițe 
și alte accesorii
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8

Decorul sălii



Invitații
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Obiceiuri și tradiții 
încadrate în nuntă
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Nuntă Vintage
Când spui vintage spui romantism și eleganță într-un

singur cuvânt. Un lucru este clar, această tematică nu se va
demoda niciodată și se potrivește oricărui sezon. Este încărcată
de simboluri și foarte versatilă pentru că tu să îți pui amprenta
și să o personalizezi după bunul plac.

Ce spui, alegi o nuntă vintage? Este foarte la modă și nu
este de mirare.

Cod: DC 2002 Preț: 12000 MDL
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Invitații de nuntă
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Decorarea cu obiecte 
în stil vintage
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Locația
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Decorațiuni florale
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Nuntă în aer liber
Conceptul de nunți în aer liber este, în prezent, unul dintre

cele mai spectaculoase pentru nunțile organizate cu îndrăzneală și
dăruire de sine. Acest trend ia amploare în fiecare an, tinerele
cupluri căutând să iasă din tiparele restaurantelor și să facă din
nunta lor un eveniment remarcabil atât pentru ei, cât și pentru
invitați. O nuntă în aer liber îți asigură intimitatea ta și a
invitaților însă, în același timp, îți oferă un spațiu generos.

Cod: DC2003 Preț: 28000MDL
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Buchetul miresei și 
alte accesorii florale
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Decorul locației
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Invitații
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Pe aceeași notă romantică 
firma noastră vă pune la 

dispoziție organizarea 
cererii în căsătorie

Cod: DC2012 Preț: 2500MDL
20

1700 MDL



Romantismul, eleganța și atmosfera 
unui eveniment special vă sunt 

asigurate.
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Organizarea evenimentelor pentru copii și tineri
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Zile de naștere a copiilor și tinerilor
Doriți o super petrecere de ziua de naștere a copilului

dvs? Sau vă imaginați ca ziua majoratului vostru să fie unică?
Noi vă putem îndeplini cele mai îndrăznețe vise. Organizăm
petreceri pentu copii și tineri de toate vârstele cu clovni,
prințese, zâne, multe baloane, decorațiuni pe tema dorită,
jocuri și concursuri interactive, deasemenea petreceri în aer
liber și petreceri tematice pentru tinerii cu vise mărețe.
Cod: DC2004 Preț: 3000MDL
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Cele mai delicioase şi colorate
torte;

Ansambluri de dans şi vocal 
pentru copii.
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Ziua copiilor (1 iunie)
Ziua copiilor este un prilej de a sărbători

copilăria. Organizăm copiilor dvs. o zi magică,
plină de surprize, premii, jocuri și multă
distracție, face-painting, baloane și personaje de
poveste.

Cod: DC2007 Preț: 2000MDL
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Show programe interesante şi
captivante;

Decor evocator, baloane şi
decoraţiuni tematice;
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Adio gradiniță
Este o sărbătare de sfârșit de an pentru copii și

mai ales sărbătoarea începerii vacanței. Noi vă oferim
asistența noastră în organizarea serbării ,,Adio
grădiniță,,. Decorarea sălii, desfășurarea unor jocuri
în rol și crearea atmosferei de sărbătoare prin cântece
și dansuri vă sunt garantate.
Cod: DC2005 Preț: 1800MDL
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Animatori veseli pentru copilul
Dvs.

Prezentatori – eroi ai basmelor
pentru copii.
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Ziua internațională a studenților
O petrecere care va include cântece, dansuri și 

concursuri pentru tineri, fourchet, băuturi 
răcoritoare, interior cu un design personalizat, 

efecte de lumini și focuri de artificii.

Cod: DC2006 Preț: 2200MDL
29



Discotecă, muzică, dans, 
fourchete, băuturi, distracție, voie 

bună și veselie.
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Organizarea evenimentelor din cadrul firmei
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Zile de naștere a angajaților
Pentru mulți dintre noi ziua de naștere serbată în 
mediul de serviciu este de-a dreptul o obligație pe 

care nu o îndeplinim cu plăcere, de aceea vă venim în 
ajutor organizând o super petrecere de neuitat.

Cod: DC2011 Preț: 3200 MDL
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Programe tematice individuale;

Decoruri unice cu flori vii, stofe, 
baloane, diferite accesorii festive;

Amenajarea sălii;
Elaborarea scenariului festiv.
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Aniversarea firmei
Aniversarea firmei este un eveniment ce pune în 

evidență stabilitatea, succesul, dar și eficiența echipei. 
Este un moment de bucurie și de mândrie pentru 

fiecare angajat în parte, de aceea vă stăm la dispoziție și 
vă asigurăm reușita evenimentului dumneavoastră.

Cod: DC2009 Preț: 3500MDL
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Selectarea locului de desfăşurare a 
evenimentului;

Elaborarea scenariului;

Decorarea tematică a sălii;

Selectarea artiştilor şi efectelor scenice.
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Lansarea firmei
De ce ar vrea cineva să-și asume riscul inițierii unei afaceri proprii, 

știind că acesta este un lucru greu și fără nici o garanție de 
succes? Pentru a păși cu dreptul vă venim în ajutor organizându-
vă o lansare specială care va fi cheia promovării de succes a firmei 

dumneavoastră.

Cod: DC2010 Preț: 2700MDL
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Amenajarea și decorarea în 
culorile corporative și cu orice 

materiale după dorința fiecărui 
client.

Elaborarea scenariului, 
desfășurarea concursurilor cu 

elemente promoționale și focuri 
de artificii.
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Întâlniri de afaceri
Într-un fel sau altul, majoritatea dintre noi lucrăm într-un 

mediu de afaceri care presupune participarea și organizarea 
unor întâlniri. Vă oferim servicii ce vă vor tranforma 

întâlnirile de afaceri în evenimente plăcute și cu rezultate 
satisfăcătoare pentru toți participanții.

Cod: DC2008 Preț: 1900 MDL
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Oferte speciale
Fiecare sezon, fiecare anotimp este special în felul său. 

Mereu trebuie să găsim momente și ocazii de a zâmbi și de 
a petrece timpul frumos, mai ales atunci când vine vorba 
de sărbători. Fie că este Crăciunul, Paștele, Haloween-ul, 
Ziua internațională a femeii, sau orice altă sărbătoare, 

firma noastră tinde să o transforme pe oricare din ele în 
ceva frumos, individual și creativ.
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Femeile sunt făcute a fi iubite, ci nu înţelese. De 
aceia, în această zi deosebită firma noastră vă ajută:

Să faceţi 
imposibilul 
posibil. Să creaţi 

armonie în 
relaţia 
voastră.

Să alegeţi 
surpriza 
perfectă

Ofertă 
specială de



Cină romantică pentru doi-cadoul perfect!

Cod-DC501



Cerere în căsătorie-momentul vostru unic! 2500 lei

Cod-DC2012



Petreceri de birou-simte magia sărbătorii!999 lei

Cod-DC504



Petrecere în sânul familiei-copil fericit, 
fericită mama!

Cod-DC503

650 lei



Cadouri personalizate-paradisul darurilor de suflet!Fiecare la 
doar 69 lei

Cod-CD601

Cod-CD602

Cod-CD603
Cod-CD604

Cod-CD605

Cod-CD606

Sticlă de vin

Rame foto personalizată

Bijuterie personalizatăCană personalizată

Pernă personalizată

Trofeu personalizat



Trăieşte clipa alături de Good Times
Creăm sărbători unice

La procurarea oricărui serviciu care nu se reflectă în ofertă, în perioada de

25 februarie - 10 martie veţi beneficia de reduceri de 15% din valoarea acestuia, plus un cadou 
din partea firmei.
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Sacoşă pentru
cumpărături Cană pentru ceai Breloc Ceas cu rame foto



Price list
Denumirea serviciului Cod Preț (MDL)

Nuntă tradițional moldovenească DC2001 15000

Nuntă vintage DC2002 12000

Nuntă în aer liber DC2003 28000

Cereri în căsătorie DC2012 1700

Ziua de naștere a copiilor și tinerilor DC 2004 3000

Ziua copiilor (1 iunie) DC2007 2000

Adio grădiniță DC2005 1800

Ziua internațională a studenților DC2006 2200

Zile de naștere a angajaților DC2011 3200

Aniversarea firmei DC2009 3200

Lansarea firmei DC2010 2700

Întâlniri de afaceri DC2008 1900

Cină romantică DC501 555

Petrecere de birou de 8 martie DC504 999

Petrecere în sânul familiei DC503 650
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Denumirea serviciului Cod Preț (MDL)

Cadouri personalizate

Trofeu CD 606 69

Cană CD 605 69

Pernă CD 604 69

Sticlă de vin CD 603 69

Rame foto CD 601 69
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Aşteptăm comenzile dumneavostre.



Contacte:
F.E. ,, Good Times” S.R.L.

Creăm sărbători unice.

e-mail: s.r.l.goodtimes@gmail.com

web: www.fegoodtimes.wordpress.com
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