PROPOSTA FIT + TOP
CASA OCTO
FIT é um sinônimo de ajustar, encaixar, adaptar e é justamente para isso que criamos a Festa FIT!
Ela é nossa proposta para atender ao seu evento com a mesma qualidade OCTO, mas com custo mais baixo. Você faz
sua festa aos domingos, segundas, terças, quartas ou quintas e tem um desconto de até 35%.

São 4 horas de festa com open bar TOP. E ainda tem mix de amendoins para completar!

Já conhece nossos espaços?
O primeiro passo é agendar uma visita, para tirarmos todas as suas dúvidas e acertar os detalhes da festa!
Locação do espaço exclusivo para seus convidados.
A festa é sua de verdade!
 Estrutura de som e iluminação.
 DJ para sua festa tocando a sua playlist.
 Equipe de bartenders.
 Equipe de seguranças e recepcionistas.
 Coordenador de eventos e equipe de limpeza durante a festa.
 04 horas de festa! E o início dela, é você quem determina!


O QUE ESTÁ
INCLUSO?
OPEN BAR + MIX
DE AMENDOINS







Cerveja Heineken
Cerveja Corona
Gin Tônica - Gordons
Caipirinhas Sagatiba
Caipiroskas Ketel One







Sakerinhas Azuma Kirin
Moscow Mule
Refrigerantes
Suco Natural
Água

Se quiser adicionar outros Drinks, Aperol, Whisky
ou outras bebidas, solicite um orçamento.

Nossos Bartenders mandam muito bem!

NOSSOS VALORES
Os valores da Festa Fit + Top na Casa Octo
variam de acordo com o número de convidados.
OBS: Os valores não são válidos para os meses de
Novembro e Dezembro, nem feriados ou vésperas de feriados.

Os valores não incluem alimentação, mas aqui na Octo
temos parceiros sensacionais de buffet que podem
deixar sua festa ainda mais deliciosa. São diversas
opções de cardápios! Dá uma espiada nas opções dos
nossos parceiros no link: octo.com.br/cardapio, ou se
preferir, pode trazer seus próprios petiscos ou buffet da
sua preferência!

Até 70 convidados

R$ 6.300,00

Até 80 convidados

R$ 6.800,00

Até 90 convidados

R$ 7.200,00

Até 100 convidados

R$ 7.700,00

Até 120 convidados

R$ 8.500,00

Até 150 convidados

R$ 9.500,00

Na Octo, a Festa é sua!
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