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➢ robă (din material neşifonabil, disponibilă pe 6 mărimi, de la XXS până la XL ). Robele 
sunt oferite cu titlul de închiriere.  

➢ toca personalizată prin culoarea bentiței și a ciucurelui - va rămâne ca amintire 
studenților (tocile se confecționează pe mărimi începând de la 52-54 până la 60-63. 
Tocile sunt accesorizate cu bandă de saten și ciucuri de mătase cu dimensiuni între 10-
12 cm. 

➢ eșarfa (dublă din crep saten) personalizată prin inscripționare cu sigla ULBS, 
denumirea Facultății, specializarea și promoția – va rămâne ca amintire; culoarea va fi 
aleasă de către absolvenți. Culoarea eșarfei se poate alege dintr-o gamă variată de 
culori pe care le punem la dispoziția studenților. 

➢ diplome nominale, format A4, pentru fiecare absolvent, listate pe carton de 320 g (se 
pot alege modele de diplome dintr-o gamă variată de modele pe care le punem la 
dispoziția studenților sau se pot confecționa modele noi specifice fiecărei specializări) 

➢ trandafiri 50 cm pentru fiecare absolvent 
➢ invitații pentru domnii profesori și doamnele profesoare  
➢ ședință foto – fotografii profesionale individuale și de grup (2 fotografi) și prelucrarea 

profesională a materialelor rezultate  
➢ filmarea în format full HD a festivității (2 cameramani) și prelucrarea profesională a 

materialelor rezultate. Serviciile sunt asigurate de fotografi și cameramani profesioniști, 
cu aparatură de înaltă clasă. Ședințele foto încep din momentul în care se distribuie 
ținutele studenților și se încheie după finalizarea evenimentului. 

➢ fiecare student participant la festivitate va primi acces la un link de unde vor putea fi 
descărcate materialele foto video finite 

➢ album de promoție – în format digital și clip promo al evenimentului 
➢ buchete de flori elegante pentru doamnele profesoare și doamnele secretare 

participante la festivitate sau câte un trandafir pentru fiecare profesor 
➢ medalie/statuetă pentru șeful de promoție / de an 

➢ o plachetă aniversară gravată / trofeu / diplomă onorifică pentru decan sau 
îndrumătorul de an 

➢ asistență în planificarea și organizarea cursului festiv (sunt puse la dispoziția 
studenților materiale informative, idei și sugestii în vederea realizării programului de 
desfășurare a evenimentului) 

➢ sonorizarea evenimentului, laptop, videoproiector, ecran de proiecție 

➢ imnul Gaudeamus și muzică ambientală pe parcursul desfășurării evenimentului 
➢ personal calificat pentru distribuția ținutelor 
 

Preţul pachetului de mai sus începe de la 118 lei / absolvent şi a fost calculat 

pentru serii de minim 70 de studenți / serie. Prețul nu include închirierea locației. 

Opțional, se pot adăuga: 

✓ personalizarea tocii prin broderie – 10 lei 
✓ diplome format A4 montate pe suport de catifea – 10 lei 
✓ protocol pregătit pentru absolvenți, profesori și invitați, care conține: șampanie (servită 

în pahare de șampanie), saleuri, fursecuri, pișcoturi, apă minerală și plată la sticle de 500 
ml;* - 20 lei 

✓ mascote absolvire din pluș, cca. 20 cm – 20 lei 
 
* dacă restricțiile dictate de starea epidemiologică vor permite organizarea protocolului 


