
GRANDIDEIA.PT

Páscoa no
Escritório!

LOCAL: Valores de referência para Lisboa
N º PAX: Valores de referência p/ 25, 50 e 100

DATA: Abril (mediante produto e disponibilidade)

https://grandideia.pt/


ESTAFETA ESPECIAL
1 estafeta Coelhinho – 80€
Estafetas adicionais – 60€ por Coelhinho

ESTAFETA SIMPLES
A entrega/distribuição pode alternativamente 
ser realizada sem fatos especiais e à medida 
das suas necessidades. Peça-nos um 
orçamento.

Acresce IVA (23%) e
deslocação, se fora de
Lisboa ou múltiplas
moradas.

ESTAFETAS ESPECIAIS

INVASÃO DE COELHOS
Num mundo cheio de coisas sérias, todos estamos
a precisar de descontrair. Quebre a rotina da sua
equipa com a entrada surpresa de um batalhão de
coelhinhos. Isso mesmo, COELHOS! Eles são fofos,
peludos e vão deixar toda a gente com as emoções
aos saltos. Para além de proporcionar um momento
de pura diversão, esta entrada triunfal vai criar
laços de equipa e os seus talentos vão lembrar-se
de si como o chefe mais cool de sempre!

ENTREGAS
Caso pretenda acrescentar algo a esta pequena
dose de loucura, os nossos estafetas farão a
entrega da sua mensagem, cabaz ou brinde. Veja
as nossas sugestões nas próximas páginas.

SIMPLIFICANDO
Budget apertado? Não se preocupe: um coelho é
quanto basta para satisfazer a dose diária de fofice.

DURAÇÃO
O tempo necessário para efectuar a distribuição e
deixar um sorriso em cada um dos seus
colaboradores.



UM DIA MAIS DOCE

OVOS RECHEADOS GIGANTES
Um ovo de chocolate de 300g recheado com
brigadeiro, é tudo o que a sua equipa anda sonhar.
Disponível para envio por transportadora ou entrega
em mãos.

CUPCAKES
Estes deliciosos cupcakes de cenoura com cobertura
de chocolate vão fazer as delícias da sua equipa.
Apenas disponível para entrega em mãos.

OVOS RECHEADOS
Opção 1: Ovo de 150g recheado com amêndoas
Opção 2: Ovo de 250g recheado com amêndoas
Disponível para envio por transportadora ou entrega
em mãos.

CARTÃO PERSONALIZADO
A todas as opções pode acrescentar um cartão
personalizado, com impressão a cores, frente e verso.
Tamanho A – 6,5 x 9 cm
Tamanho B – 10 x 15 cm

25 50 100

OVO 300G 315€ 595€ 1.165€

CUPCAKES 120€ 195€ 350€

OVO 150G 195€ 355€ 685€

OVO 250G 250€ 470€ 910€

CARTÃO A 21€ 23€ 25€

CARTÃO B 27€ 30€ 32€

Acresce IVA (23%) e entrega.



PÁSCOA RIMA
COM CHOCOLATE

CONE TEMÁTICO
Pense nas tradicionais castanhas assadas, mas aqui o
cone de papel é recheado com amêndoas ou
bombons de chocolate.

LATA MIX DE CHOCOLATES
Um mix de chocolates surpresa!

COELHO DA PÁSCOA
Esqueça os ovos. Temos 160g de fofice para si com
este coelho de chocolate.

CHOCOLATE PARA BEBER
Levamos até ao seu escritório uma equipa
especialista em Chocolate Quente. Cada pessoa
escolhe entre marshmallows, pepitas de chocolate e
outras escolhas tentadoras para complementar o seu
copo (personalizado com a sua marca).

CARTÃO PERSONALIZADO
A todas as opções pode acrescentar um cartão
personalizado, com impressão a cores, frente e verso.
Tamanho A – 6,5 x 9 cm
Tamanho B – 10 x 15 cm

25 50 100

CONE 
TEMÁTICO 155€ 280€ 535€

LATA MIX 345€ 660€ 1.290€

COELHO 155€ 280€ 535€

CHOCOLATE 
QUENTE 365€ 645€ 1.075€

CARTÃO A 21€ 23€ 25€

CARTÃO B 27€ 30€ 32€

Acresce IVA (23%) e entrega.



SABORES DE PÁSCOA

CABAZ DE PÁSCOA
Diga-nos o que tem em mente e personalizamos o
cabaz ao seu budget e desejos. Deixamos-lhe um
exemplo:
- Folar de Olhão (670g)
- Ginja d'Óbidos com fruto Mariquinhas (20 cl)
- Canelas (160g) "Biscoitos da Vila"
- Bombons Ferro Rocher (Caixa 16 unid)
- Amêndoas cobertas de chocolate (175g)
- Embalagem dourada

CARTÃO PERSONALIZADO
A todas as opções pode acrescentar um cartão
personalizado, com impressão a cores, frente e verso.
Tamanho A – 6,5 x 9 cm
Tamanho B – 10 x 15 cm

25 50 100

CABAZ 935€ 1.820€ 3.600€

CARTÃO A 21€ 23€ 25€

CARTÃO B 27€ 30€ 32€

Acresce IVA (23%) e entrega.



Se preferir outra sugestão de animações 
e/ou brindes, criamos uma proposta
à sua medida.

PERSONALIZE 
O SEU EVENTO

MARQUE JÁ
eventos@grandideia.pt



EQUIPA E REQUISITOS
Todos os produtos e serviços são providenciados por uma equipa com formação e experiência na área.

VALIDADE
A presente proposta tem a validade de 15 dias e não garante a disponibilidade de todos os produtos e/ou serviços
até que seja efectivada a reserva da acção, estando a mesma condicionada pela disponibilidade dos espaços,
animadores, produtos e equipamentos. Aconselhamos a reserva dos serviços o mais antecipadamente possível.
Valores e disponibilidades serão confirmados aquando da adjudicação.

RESERVA DO EVENTO
Para garantir a reserva de espaços, produtos, actividades e staff, é necessário o pagamento de 50% do valor total
através de transferência bancária para o IBAN PT50 0018.0003.3368.3509.0205.5 - banco Santander Totta (Teia de
Surpresas Unip. Lda). O restante valor deverá ser pago até 5 dias antes da data de início da acção.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Não haverá lugar a restituição de pagamento caso a acção seja cancelada a menos de 30 dias do início da mesma.
Se o cancelamento ocorrer por parte do cliente a menos de 5 dias do início do evento, será cobrado 100% do valor
da proposta. Caso o Governo tome medidas oficiais que impossibilitem a realização do evento, será possível o
adiamento ou cancelamento do mesmo, desde que de acordo com a legislação em vigor.

OBSERVAÇÕES
Ao efectuar o pagamento da adjudicação está a aceitar as condições constantes nesta proposta. 
Imagens não contratuais, meramente ilustrativas.

CONDIÇÕESGERAIS



grandideia.pt
eventos@grandideia.pt
+351 963 763 717

OBRIGADO
Segue-nos para mais ideias
@grandideia

http://grandideia.pt/
https://www.facebook.com/grandideia.pt
https://www.linkedin.com/company/grand'ideia
https://www.instagram.com/grandideia
https://www.youtube.com/user/GrandideiaPT

	Diapositivo 1
	Diapositivo 2
	Diapositivo 3
	Diapositivo 4
	Diapositivo 5
	Diapositivo 6
	Diapositivo 7
	Diapositivo 8

