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Yapılan davetlerde “çözüm ortağı” olarak amaç edindiğimiz bu sektörde başta gelin hanım olmak üzere 

yakınlarının, mekânın ve mekân yetkililerinin isteklerine göre gecemizi planlıyoruz. Zengin tahtlarımızı farklı  

aksesuarlarla destekleyerek çok şık sahne dekoru oluşturmanın yanında, geniş bindallı seçeneklerimiz ile de gelin 

hanıma birçok alternatif sunuyoruz. Sene içerisinde yenilediğimiz ekipmanlarımız ve sahne görsellerimiz ile  

sürekli yeniyi yakalamak için gayret ediyoruz. Gelin hanımın taleplerine cevap verebilmek için sağlam ve güçlü iş 

ortaklıkları kurduk. Bu vesile ile gelen talepleri profesyonel ekibimizle karşılayıp, mekân olarak size ve 

müşterilerimize en iyi şekilde cevap veriyoruz.   
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  Grand Anka Hotel & Renk Davet STANDART PAKET (100 Kişilik) 

 
 
 

Girişte şık sergi masası 

Lokum ikramı 

3 kişilik kostümlü kına ekibi 

Kına ekibi dans gösterimi 

Dans gösterisinde kullanılacak olan (yelpazeler, kanatlar, bendirler) 

Taht takımı ve aksesuarları (Farklı renk ve model seçenekleri ile) 

Standart model gelin bindallısı (Farklı renk ve model seçenekleri ile) 

Gelin duvağı- eldiveni ve el gülü 

Gelin el aparatı 

8 adet arkadaş kaftanı 

Nedimelerle birlikte kına çıkışı 

Kına tepsisi ve sepeti 

El Mumları el gülleri, halay mendilleri 

Nedime taçları 

Tefler 

Shakıra kemerleri 

Davullar 

Kına yakım seremonisi 

Yaş kına hazırlanması ve yakımı  

Misafir sayısınca hediyelik kuru kınalar ve dağıtımı 

Kız kaçırma oyunu 

Damat baskını 

Organizasyon planlama ve yönetimi 

 

Bayan DJ ve müzik arşivi 

__________________________________________________ 

 

Kurabiye  

Meşrubat ve Su 

___________________________________________________ 

 

Beyaz örtülü masa örtüsü ve Tül kapak 

Şamdan 

Ses ve Işık Sistemi 

 

 

 

Hafta içi (Pazartesi-Cuma arası) 8.000,00 TL  (KDV Dahil) 
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  Grand Anka Hotel & Renk Davet DELUXE PAKET (100 Kişilik) 

 

 
Girişte şık sergi masası 

Lokum ikramı 

3 kişilik kostümlü kına ekibi 

Kına ekibi dans gösterimi 

Dans gösterisinde kullanılacak olan (yelpazeler, kanatlar, bendirler) 

Taht takımı ve aksesuarları (Farklı renk ve model seçenekleri ile) 

Standart model gelin bindallısı (Farklı renk ve model seçenekleri ile) 

Gelin duvağı- eldiveni ve el gülü 

Gelin el aparatı 

8 adet arkadaş kaftanı 

Nedimelerle birlikte kına çıkışı 

Kına tepsisi ve sepeti 

El Mumları el gülleri, halay mendilleri 

Nedime taçları 

Tefler 

Shakıra kemerleri 

Davullar 

Kına yakım seremonisi 

Yaş kına hazırlanması ve yakımı  

Misafir sayısınca hediyelik kuru kınalar ve dağıtımı 

Kız kaçırma oyunu 

Damat baskını 

Organizasyon planlama ve yönetimi 

 

Bayan DJ ve müzik arşivi 

__________________________________________________ 

 

Ordövr Tabağı 

(Sigara Böreği, Amerikan Salatası, Havuç Tarator, Zeytinyağlı Biber Dolması,  

Şakşuka, Mercimekli Köfte, Patates Salatası) 

Pasta 

Meşrubat ve Su 

___________________________________________________ 

 

Beyaz örtülü masa örtüsü ve Tül kapak 

Şamdan 

Ses ve Işık Sistemi 

 
 
 

Hafta içi (Pazartesi-Cuma arası)  11.000,00 TL (KDV Dahil) 
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Fotoğraf ve Video Çekim Ücreti 

 
 

90 ‘ dakikalık video kayıt    : 1.000,00 TL 

180 ‘ dakikalık video kayıt    : 1.500,00 TL 

Fotoğraf      : 25,00 TL 

Fotoğrafların Dijitali      : 1.500,00 TL 

 
 

Ekstra Seçeneklerimiz-Hizmetlerimiz 

 

 Profesyonel Dj hizmeti 
 Oryantal-Zenne Show hizmeti 
 Darbuka ritm Show   
 Hint Kınacısı 
 Renkli masa örtüsü 
 Masa üstü obje  
 Trio müzik grubu 
 Profesyonel Bando Ekibi 
 Orkestra 
 Podyum kaplama ve sahne kurulum 
 İsme özel vinil kaplama 
 Ses ve ışık sistemi kurulumu 
 Palyaço hizmeti      
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