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Estàs	  preparant	  un	  dels	  dies	  més	  importants	  
i	   emocionants	   de	   la	   teva	   vida?	   Nosaltres	  
podem	  ajudar-‐te	   i	   proporcionar-‐te	   totes	   les	  
eines	   i	   recursos	   per	   a	   fer	   realitat	   els	   teus	  
somnis.	  

Si	  sou	  atrevits	  i	  voleu	  sorprendre	  als	  vostres	  
convidats	   amb	   un	   casament	   diferent,	  
innovador	   i	   original,	   fet	   a	   mida	   per	   a	  
vosaltres	   i	   que	   mostri	   els	   vostres	   gustos,	  
estils	   i	   desitjos,	   heu	   tocat	   amb	   l’empresa	  
ideal.	  

Plus	   Arts	   és	  una	  empresa	  especialista	  en	  el	  
sector	   de	   casaments,	   de	   manera	   que	  
compta	   amb	   una	   àmplia	   experiència	   i	   amb	  
un	  gran	  equip	  de	  professionals.	  

Plus	   Arts	   es	   casa	   a	   l’any	   amb	   més	   de	   90	  
parelles	  de	  tota	  Catalunya.	  

Deixeu-‐nos	   estar	   al	   vostre	   costat	   per	   guiar-‐
vos	   i	   acompanyar-‐vos	  en	  aquest	  meravellós	  
camí,	  on	  la	  dedicació	  i	  la	  preparació	  són	  tan	  
importants	   i	   emocionants	   com	   el	   dia	   del	  
vostre	  casament.	  

Música 

La Música serà el fill 
conductor de tot 
l’esdeveniment. La trobarem 
present a la cerimònia, 
l’aperitiu, l’àpat i al ball, per 
tant és un aspecte molt 
important. 

Els Convidats Petits 

Els més petits de la casa 
també son convidats, i per 
tant  els hem deixar que 
visquin la festa a la seva 
manera. Deixa’ls a les millors 
mans i els pares podran 
gaudir de tot el casament. 

La Cerimònia 

La Cerimònia és el moment 
clau i més emotiu de tot el 
casament.              
Serà el principi d’un gran dia, 
per tant ha d’estar molt ben 
cuidat perquè tot bon principi, 
sempre te un bon final! 

Serveis que et proposem 

Us oferim tot un seguit de 
serveis i productes que 
possiblement no heu pensat, 
però que de ben segur, els 
trobareu molt interessants i 
alhora imprescindibles. 

 

Idees Originals! 

Si vols que el teu casament no 
quedi en l’oblit dels teus 
convidats, junts aconseguirem 
que aquest meravellós dia sigui 
recordat per tots  
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El	  Ball	  

Una	   de	   les	   parts	   més	   significatives	   i	  

esperades	  de	  qualsevol	  casament	  és,	  

sens	  dubte,	  el	  ball.	  

Començarem	   amb	   el	   vostre	   ball	  

nupcial,	   on	   us	   regalarem	   un	  

espectacle	   lluminós	   d’espurnes	   de	  

foc	   fred,	   per	   aconseguir	   un	  moment	  

de	   pel·∙lícula,	   emocionant	   i	  

espectacular	   per	   deixar	   als	   teus	  

convidats	  bocabadats.	  

Durant	   la	   Festa,	   garantim	   una	  

acurada	   selecció	   musical,	   que	  

s’adaptarà	  a	  cada	  moment	  i	  segons	  la	  

tipologia	  els	  convidats.	  

La Música 

Plus	  Arts	  ofereix	  la	  millor	  Discomòbil	  del	  moment,	  

de	   tota	   Catalunya.	   Compta	   amb	   els	   millors	  

professionals	   d’il·∙luminació	   i	   sonorització,	   i	  

treballa	  amb	  els	  DJ’s	  catalans	  del	  moment.	  

Nosaltres	   anem	   més	   enllà	   que	   qualsevol	   altre	  

Discomòbil	   que	   puguis	   trobar.	   La	   nostra	   intenció	  

és	   ser	   diferents	   i	   originals	   per	   a	   sorprendre	   als	  

teus	   convidats.	   Per	   això,	   els	   nostres	   DJ’s,	   no	  

només	   punxen	   música,	   sinó	   que	   són	   grans	  

animadors.	  	  

El	   treball	   començarà	   amb	   una	   entrevista	   prèvia	  

amb	  els	  nuvis.	  Necessitem	  saber	  els	  vostres	  gustos	  

personals,	  per	  personalitzar	  l’acte.	  El	  Dj	  us	  ajudarà	  

a	   seleccionar	   tots	   els	   apartats	   musicals	   del	  

casament.	   A	   part	   us	   farem	   arribar	   una	   taula	  

electrònica	   perquè	   pugueu	   escoltar	   totes	   les	  

cançons	   i	   fer	   les	   seleccions	   de	   cançons	   i	   canvis	  

convenients.	  

El	   DJ	   realitzarà	   jocs,	   animacions	   i	   s’encarregarà	  

que	   els	   teus	   convidats	   no	   parin	   de	   ballar,	   riure	   i	  

passar-‐ho	   d’allò	   més	   bé.	   A	  més	   a	   més	   dels	   balls	  

clàssics	   de	   saló	   i	   els	   èxits	   del	   moment,	   us	   farà	  

jugar	  	  al	  Limbo,	  a	  la	  Conga,	  i	  molts	  altres	  jocs	  que	  

tindrà	  preparats	  per	  a	  tots	  vosaltres.	  



	  

Podreu contractar tantes hores 
com siguin necessàries. 

I tindreu regals! Per cada dos 
monitors, us posarem de forma 
gratuïta un inflable pels nens! 

A més a més, si on us caseu, hi 
ha possibilitat de contractat el 
Servei d’Hotel i voleu ballar fins 
tard, us proposem que els 
monitors facin de cangur de la 
mainada fins la vostra arribada.  

Sens dubte LA MILLOR opció 
per a ells i per  la vostra 

tranquil·litat. 
 

Els deixeu en mans dels millors 
professionals! 

Els Convidats Petits 

Què passa amb els més petits de la casa 
quan hi ha un casament? Ells també han de 
gaudir de la festa, però a la seva forma! 

Per això, Plus Arts t’ofereix un Servei de 
Monitoratge i Cangurs per a tots els nens i 
nenes de la festa! 

Els monitors s’encarregaran d’estar amb els 
infants durant la vetllada. Els ajudaran a 
l’hora de l’àpat perquè els pares puguin estar 
ben tranquils gaudint del moment, després, 
els entretindran amb els nostres jocs, tallers i 
animació durant les hores que acordem. 

Us proposem un munt de possibilitats: 
tallers, inflables, jocs gegants i 
espectacles per a ells! 

Gràcies al “Bagul Màgic”, podran fer el joc 
de la recerca del tresor, convertint-se en 
grans pirates. Faran un taller de joieria; els 
nostres monitores els faran figures amb 
globus que ells podran decorar; jugaran a mil 
jocs diferents i no tindran temps d’avorrir-se 
en cap moment. 

Tot això ho deixem en mans dels nostres 
monitors especialitzats, que compten amb el 
títol i la carrera de magisteri. Gent amb tacte, 
entusiasta, responsable i amb ganes de fer-
ho passar d’allò més bé! 



Sonorització Cerimònia 

La cerimònia és un dels 
moments més emotius de tot 
el casament.  

Cal que tot el que es digui ho 
pugui escoltar tothom. Farem 
el muntatge de so, més 
adient segons en cada cas.	  

Mestre de Cerimònia 

Feu que la vostra cerimònia 
sigui emotiva, càlida i sincera. 
Cal que no sigui llarga i 
avorrida pels convidats. Una 
entrevista a fons amb el 
mestre de cerimònia que us 
proposem farà que tot això es 
compleixi. 

Cerimònia Personalitzada 

Coneixeu el Ritual de la Sorra? 
I el de les espelmes?       
Si voleu una cerimònia 
totalment personalitzada amb 
moments molt emotius i 
personals, parlem-ne, tenim 
moltes idees pel vostre 
casament.   

Sortida Personalitzada 
de la Cerimònia 

Un cop finalitzat el casament, 
podem fer que la teva sortida 
sigui totalment espectacular i 
personalitzada.               
Pluja de bombolles, confeti, 
pètals de de rosa, ... 

Música en Directe 

Si vols que la teva cerimònia 
sigui molt especial i vols 
música en directe, tenim els 
millors quartets de corda, 
piano i veu, grups de gospel, 
corals de veus blanques, etc.   

	  

Transport Col·lectiu 

Lloguer de mini-bus o 
autocars, per tal de facilitar el 
transport dels convidats.         
Decidiu quina es la ruta a 
seguir i els horaris i nosaltres 
vetllem perquè tot es 
compleixi al peu de la lletra. 

Servei organització del 
Casament 

Servei que oferim per pautar 
conjuntament amb els nuvis 
els passos a seguir, i per 
gaudir de la planificació de 
l’esdeveniment. Ideal per no 
estressar-se, gaudir i no 
deixar-se cap detall pel camí. 

Protocol i Organització 

El dia del vostre casament 
estem presents per 
supervisar, tots els passos a 
seguir, i per no descuidar cap 
dels detalls que s’han 
planificat. Des de la cerimònia 
fins a l’inici del ball.	  

Muntatges Especials 

Podem ambientar qualsevol 
dels espais que conformen el 
casament com desitgeu. 

Bodes temàtiques, espai 
aperitiu, espai ball,...Les 
opcions poden ser molt 
variades. Flors, globus, teles,... 

La Cerimònia 



Decoració Integral 

Contem amb un gran equip 
de decoradors molt originals, 
per tal de fer racons temàtics, 
zones del casament 
decorades. Flors, mobiliari, 
globus, espelmes, etc. 
Aconseguirem un toc 
personal i molt visual.  

Trio de Jazz 

La millor opció per amenitzar 
l’aperitiu o l’àpat. Segons el 
vostre estil, el número de 
convidats i la ubicació, existeix 
diferents possibilitats, totes 
elles vàlides i amb el toc que 
sempre dóna la música en 
directe. 

Personatges a la Carta 

Cambrer Falsos, Convidats 
Famosos, Cuiners, 
Guardaespatlles, etc. Podem 
crear el personatge i la seva 
circumstància que més diversió 
pugui causar entre els 
convidats. El nostre actor fa fins 
a 80 personatges diferents. 

Màgia per aperitiu o 
sobretaula 

Fes màgic un dia tan 
especial, sorprenent als teus 
convidats durant l’aperitiu o la 
sobretaula amb màgia 
divertida, participativa amb 
trucs molt sorprenents. 

Caricaturista 

Un servei original, divertit, que 
farà que tothom parli d’ell i a 
part, servirà per emportar-se a 
casa un record del vostre 
casament, una caricatura 
personalitzada en, DIN-A3 
entregada com si fos un 
pergamí amb un llaç vermell. 

Cangurs per als més 
petits 

Ja us hem parlat del servei de 
monitors, que és 
imprescindible en qualsevol 
casament, però que passa 
amb els nadons? Disposem 
de cangurs perquè els més 
petits estiguin ben cuidats.  

Projector i Pantalla 

Servi de projector i pantalla 
per tot tipus de posades en 
escena.                 
Ens cuidem, si cal, de fer el 
muntatge, posada en 
funcionament i el 
desmuntatge perquè no us 
tingueu que preocupar de res. 

Carpes 

Tot tipus de carpes, des de 
3x3m per tal de poder-hi 
ubicar espais diferenciats a 
grans carpes per un nombre 
il·limitat de persones. Per la 
cerimònia, l’aperitiu o per tot 
l’àpat i l’hora del ball. 

Figures de Nuvis 

Un dels regals típics a la 
pròxima parella que es 
casarà, són les figures dels 
nuvis. Tenim un ampli ventall 
de possibilitats i també les 
podem fer personalitzades i 
complementades com es 
cregui oportú. 

Serveis que et proposem 



	  

Bombolles de Sabó 

Pluja de bombolles de sabó 
en qualsevol dels moments 
de la celebració: sortida de la 
cerimònia, inici del ball, 
arribada a l’aperitiu, etc. Ideal 
per aconseguir fotos realment 
espectaculars i de pel·lícula. 

Fanalets 

Espectacle lluminós, que no 
deixarà a ningú indiferent!  

Grans bosses de paper, 
totalment ignifugues, i 
biodegradables, ompliran el 
cel com si fossin estels que 
ompliran el vostre univers. 

Photo Call 

Photo call on poder.se tirar 
fotos divertides i plenes de 
bon humor.             
Aquest servei es 
complementa amb petits 
accessoris que ajuden a fer 
les fotos més desenfadades i 
divertides. 

Zona Chill Out 

Podem crear una zona 
alternativa Chill Out, per tal 
d’oferir un espai diferent i 
tranquil paral·lel a la festa. 
També podem decorar 
qualsevol menjador, carpa o 
local on es dugui a terme la 
celebració. 

Castell de Focs 

Per sorprendre realment a 
tots els convidats. Una forma 
diferent de celebrar el 
casament. Ideal per sortides 
de cerimònia, entrades 
d’aperitiu, etc. 

 

Fonts de Xocolata 

Aquest servei és ideal durant 
la Discomòbil. És èxit 
garantit. Tots els convidats 
voldran provar la xocolata 
desfeta. Bogeria, tot tipus de 
fruita i gominoles serà el que 
trobareu durant la duració del 
ball. 

Font d’Espurnes  

Moment emotiu i espectacular. 
En el moment culminant del 
vostre ball nupcial farem sortir 
del terra, fons d’espurnes de 
foc fred. Dos, quatre, o les que 
vulgueu.                    
Un espectacle pirotècnic 
d’interior completament segur! 

Pluja de Confetti 

Pluja de confeti de forma 
continuada per inici del ball, 
sortida de la cerimònia, arribada a 
l’aperitiu, etc. Opció de tubs de 
confeti, pètals de rosa, etc. Per 
repartir entre els convidats i 
explosionar de forma individual i 
en el moment que es cregui més 
oportú. 

Volada de Globus 

Proporcionarem als vostres 
convidats un globus amb 
heli i un retolador. En ell 
deixaran un missatge escrit 
per a vosaltres, i en el 
moment més adient, els 
deixarem enlairar-se. Un 
moment únic! 

Idees Originals! 


