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E d u a r d o  
 11-9 .9427- 2445 

11-3605-0840 

contato@espacomarques.com.br  

www.espacomarques.com.br 

 
Entre em contato, temos o maior prazer em ajuda-los! 

 
Av. Analice Sakatauskas, nº 1.221 - Bela Vista, Osasco. 

Estamos 2,5km do cartão postal de Osasco a Ponte Metálica. 

No trecho de mão única da via. Ao final da Av: Analice Sakatauskas. 

 

 

  

,            

  

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

A melhor pista de dança DA REGIÃO  

7 horas de evento com cerimonia de casamento no local* 

Case no Marques com até 200 convidados, sem mesas de convidados em sua volta 

Ambientação de Camarote exclusivo na Pista de Dança 

Eventos na SEXTA, podem iniciar até as 22:00h 

 
Não corra risco em seu evento, SOLICITE sempre ao visitar um Espaço os itens: 

1. CNPJ  -->> consulte aqui  <<-- CNPJ MARQUES -  12.014.562/0001-73 

2. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros  

3. Licença de Funcionamento da Prefeitura (para operar como casa de festas) 

FESTA PRONTA - 2018 

Com a ausência de tempo em geral para pesquisar, filtrar e selecionar os fornecedores para o evento, o Cliente 

atualmente esta demandando o conceito onde, a maioria dos serviços essenciais está prevista dentro de um mesmo 

PROJETO.   

Desta forma o Marques viabiliza o Evento com muito mais praticidade e economia para você! 

Com o conhecimento das grandes casas de São Paulo, o Produtor do Marques, defini juntamente com o Cliente todas as 

particularidades e especificações do seu Evento. 

 

Apresentamos as 03 (três) opções de CARDÁPIOS DA FESTA PRONTA, com todos os serviços inclusos descritos abaixo. 

Verifique a sua necessidade para o evento e o cardápio que mais lhe agrada.  

  

/espacomarques 

espacomarques  

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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SERVIÇOS INCLUSOS 

06 horas de evento – sem cerimônia no local  (5horas e 30minutos + 30 minutos de tolerância) 

07 horas de evento – com cerimônia de casamento no local  (6horas e 30minutos + 30 minutos de tolerância) 

1. Produtor do evento: defini o projeto dentro das escolhas do cliente (não permanece durante o evento) 

2. ESPAÇO - Climatizado em porcelanato com capacidade para 300 convidados  

a. Local para Cerimônia - Case com até 200 convidados sem mesas de convidados em sua volta 

3. BUFFET - completo com opção de Coquetel com Massa, Jantar ou Churrasco 

4. DECORAÇÃO DA RECEPÇÃO em flores naturais  

5. Equipe e Material completo para a realização do evento 

6. Mesas, sofás, cadeiras. Bancos pretos e mesas bistrô para pista  

7. GERADOR  

8. Cardápio impresso (um por mesa) 

9. DJ com Som e Iluminação de PISTA 

10. TOPO DE BOLO de Casamento em porcelana (empréstimo escolhido em uma seleção) 

11. Recepcionista: Recepciona a entrada dos convidados e identificação dos presentes. 

SERVIÇOS ADICIONAIS: 

1. SERVIÇO DE BARTENDER COMPLETO (bar de caipirinhas). -Drinks alcóolicos ou Drinks sem álcool. Incluso: -     
Móvel / -Frutas / - Bebidas para composição do drink /- Essências . 

2. Cerveja Consignada 3. PACOTES DE DECORAÇÃO da recepção mais elaborados: PRATA e OURO 

4. Assessoria do Evento 5. Decoração da Cerimônia e Buquê (realizado no Marques) 

6. Brinquedos (área infantil) 7. Cascata de Chocolate 

8. Sofás e Pufes 9. GELO SECO - (efeito de pisar sobre as nuvens na reentrada pela Escada) 

10. Bem Casado 11.  Passarela Espelhada para cerimonia de casamento 

12. Robo Led 13. Adesivo na Pista de Dança 

14. Maquina de Bolinha de Sabão 15. Foto Cabine / Totem Fotográfico 

16. Carrinho De Sorvete 17. Musica para Cerimonia c/ DJ da casa 

18. Projeção Mapeada  19. Balada com super efeito de Fumaça Congelante - CO2 

 

DIFERENCIAIS DO MARQUES 

 7 horas de evento com Cerimônia no local - Não descontamos 1 hora da Festa e Buffet (para serviço de 06h de buffet) 

 Umas das maiores e completas cozinhas da região. Possibilitando maior fluxo entre a Cozinha e a Festa 

 Faça a Cerimônia no Marques com até 200 convidados sem mesas de convidados em sua volta 

 Sistema completo de som e iluminação na melhor pista de dança da região. Não interfere em sua festa 

 Teto da cerimonia em tecido com fundo cenográfico iluminado 

 Mobiliário próprio (mesa de bolo e café / Armário de lembranças)  Ar condicionado em todos os ambientes 

 Elevador de acesso para todos os andares  Camarote na Pista de Dança  Sala dos noivos 

 Toalete exclusivo para cadeirantes  Piso do Espaço sem degraus  Gerador incluso 

 Ambiente da Recepção diferenciada e exclusiva  Pimbins inclusos no salão principal  Wi-fi disponível 

 

VANTAGENS: 

 Economia de tempo 

 Pagamento facilitado 

 Empresas sérias e com bom histórico no 

mercado 

 Confiança de entrega 

 Produtos de boa qualidade 

Tempo do 

evento: 
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Conheça o Espaço Marques 
 

Pista de Dança - Balada Este é o ponto alto de nosso Espaço, onde a alegria e felicidade se 
encontram em um ambiente contagiante como nas principais baladas 
de são Paulo. O som da Balada não interfere na conversa das mesas 
de convidados 
 

 Ambiente amplo e com alto pé direito. 

 A maior pista de dança em separado no mesmo andar das 

mesas da região 

 Camarote / Palco para bandas e apresentações de 6,5m x 

2,60m. 

  A melhor estrutura de som e iluminação instalada da região 

 Mobiliário incluso: sofás - pufes - mesa bistrô - árvore francesa 

 Tela de Projeção de 3,5m de largura 

 Projeto acústico 

 Cascata d’água   

 Área total: 111m² 

 

Salão para Cerimonia Exclusivo / Ambiente Multiuso 

Um salão com varias possibilidades de montagem está é a característica deste lindo ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Montagem: Cerimonia de Casamento ou 
Debutante 

 Ambiente amplo e com alto pé direito. 

 Acomode seus convidados sentados 

como em uma igreja  

 Lindos jardins suspensos com muro de 

tijolos brancos ao fundo 

 Acesso direto por elevador, sem passar 

pela recepção 

 Tecido no teto e iluminação para nave 

 Microfone para Celebrante 

 Área total: 140m² 

Outros tipos de Montagens: 

 Área Kids ou Teen / Recepção / Lounges com Bartender e Cabine de Fotos, etc 

 

Salão Principal Nosso ambiente de entrada, clean e 
chique com uma linda escadaria ao centro 
para realizar o sonho de uma entrada 
triunfal. 

 

 Mesa de bolo integrada ao ambiente, 

com um lindo lustre permitindo assim 

a interação dos convidados nas fotos  

 Lindo jardim suspenso 

 Ambiente amplo e aconchegante 

 Mobiliário incluso: mesa de bolo / 
mesa de café / armário de 
lembranças 

Área total: 175m² 
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Escada para reentrada  Anexo da Pista 

Sim nós temos uma linda 
escada em granito com 
corrimão em dourado para 
aquele momento de muita 
alegria. 
 

 Dispomos de diversos 
efeitos para este 
momento especial. 

O mais novo ambiente do Marques em estilo Moderno com vista 
para o Parque Chico Mendes. 

 
 

Tipos de Montagens: 

Recepção / Lounges 
com Bartender e Cabine 
de Fotos, etc 

 Área total: 
74m² 

 

Entrada em Deck  

Nossa área Rustica para 

aquelas fotos especiais, 
com um lindo banco de 
praça. 
 

 Em 2017 velas e um 
novo esquema de 
iluminação 

 Horário estendido 

  
 

 

 

Festejar é tão bom, e para isso te 
damos uma ajudinha.  

Nossos eventos vão de 6 a 7* horas de 
duração. Com o horário de 
encerramento até as 04:00 da manhã.  

Assim aquela “Super Sexta” fica ainda 
mais interessante! 

*com cerimonia no local e no inicio do evento 

 

 Camarim   Jardins nos Ambientes 

Um momento de descanso 
e também para você se 
preparar.  
 
 Espelho de corpo inteiro  

 Apoio para Maquiagem 

 Sofá e cadeira 

Área total: 20m² 

Não é por que estamos no 
conforto de um Salão com ar 
condicionado que deixamos 
de ter em nossos ambientes, 
o aconchego, glamour e a 
beleza que as plantas trazem 
para o Evento. 

 

Estacionamento   Equipe do Espaço  

 Receber bem desde a nossa porta, 
oferecendo a facilidade de recepcionar o 
seu convidado em nossa entrada. 

Equipe composta por Profissionais 
experientes e proativos, que 
receberam com muito carinho 
todos os seus convidados.  

 
 DJ 

 Material e Equipe de Limpeza 

 Segurança 

 Manobristas 

 Coordenador do Espaço 

 
 Possuímos 3 

estacionamentos  
 Oferecemos 03 vagas 

gratuitas 

 

 
Capacidade  

O Espaço Marques foi projetado para atender bem a todos os formatos de 
eventos, dispomos de um total do 550m², dividido entre nossos ambientes  

 
 Piso Principal: capacidade máxima de 160 pessoas para jantar  

 Pista de Dança: capacidade máxima de 150 pessoas sem mesas  

 Salão Multiuso: capacidade máxima de 140 pessoas para jantar 

 Anexo da Pista: capacidade máxima de 70 pessoas para jantar 

 Cerimonia: 200 pessoas 
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Som & Imagem e Iluminação Estamos em constante atualização, 
aprimorando e agregando novas 
tecnologias para tornar o Marques um 
Espaço de eventos único na região. 

 Som & Imagem simultâneas entre os 
ambientes 

 Iluminação Colorida nos ambientes 
 Luz direcionada para as mesas 
 Lustre para mesa de bolo 
 Sistema de monitoramento 
 Caixas acústicas distribuídas nos 

ambientes de festa 
 - 2 Projetores de 120p” de 3.000 lumens 

e 3 TVS de LCD 

  Acesso Elevador 

 Esta deveria ser uma 
preocupação de todos os 
anfitriões, o acesso e a 
mobilidade de seus convidados.  

Aqui no Marques possuímos 
elevador, permitindo o acesso 
aos ambientes sem a utilização 
de escada e toalete especial. 

 

 
Licenças 

 
Gerador 

Agora o assunto é serio! Evento tem de ser realizado 
em local preparado para comportar e se necessário 
uma rápida evacuação do local. 

 Laudo de Segurança dos Bombeiros (fiscaliza / 

hidrante, extintores e também se o Espaço possui 

saídas largas para emergências) 

 Licença Zero Horas ( tratamento acústico que 

autoriza o encerramento do evento até mais 

tarde) 

 Alvará da Prefeitura como Casa de Eventos 

Festejar é ótimo, mas ter a 
sua festa com a iluminação 
funcionando em caso de 
queda de energia é 
fundamental. Não corra esse 
risco! 

 São muitas horas de 
planejamento para um 

incidente atrapalhar o seu dia especial. 
 

 Gerador de 30 KVA 

 

 Ar Condicionado 

Estamos em região em que a temperatura de 8 dos 12 meses do ano varia em média entre 25 a 
35 graus e como concentrar seus convidados, muito bem trajados em um Espaço sem 
climatização adequada? 

  

 

 
Cozinha 

 
Mobiliário 

 - Cozinha Completa 

 - Churrasqueira 
 

 400 cadeiras de ferro brancas 

 - 30 mesas redondas  

 - Mesas bistrôs  

 - Mesa de Bolo e Café 

 - Armário de Lembranças  

 - Bancos para pista de dança 
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TABELA DE VALORES ADICIONAIS 

TABELA DE VALORES DA FESTA PRONTA - 2018 

1. Escolha o CARDÁPIO que mais lhe agrada 

2. Para casamento no local adicione a decoração de cerimonia 

Para saber o valor exato de uma Festa, para uma quantidade de convidados diferente do mencionado, entre em contato. 

 

 

SERVIÇO TIPO: COQUETEL COM MASSA MENU CONDE Convidado adicional R$ 40,00 
 

QTD SEGUNDA A QUINTA 
(exceto feriados e vésperas) 

DOMINGO (horário livre)  
SÁBADO  (11:00 as 16:00) 

SEXTA 
(exceto feriados) 

SABADO 
noturno 

100 12.300 13.800 15.800 

150 14.000 15.400 17.400 

200 15.400 16.800 18.800 

250 17.000 18.400 20.400 

300 17.600 19.000 21.200 

  

SERVIÇO TIPO: JANTAR OU ALMOÇO MENU CONDE Convidado adicional R$ 60,00 
 

QTD SEGUNDA A QUINTA 
(exceto feriados e vésperas) 

DOMINGO (horário livre)  
SÁBADO  (11:00 as 16:00) 

SEXTA 
(exceto feriados) 

SABADO 
noturno 

100 14.600 15.200 18.000 

150 17.300 18.000 20.800 

200 19.800 20.500 23.300 

250 22.500 23.200 26.000 

300 24.300 24.900 27.800 

 

SERVIÇO TIPO: CHURRASCO MENU CONDE Convidado adicional R$ 70,00 
 

QTD SEGUNDA A QUINTA 
(exceto feriados e vésperas) 

DOMINGO (horário livre)  
SÁBADO  (11:00 as 16:00) 

SEXTA 
(exceto feriados) 

SABADO 
noturno 

100 14.800 15.400 18.900 

150 18.100 18.800 22.500 

200 21.300 22.000 26.100 

250 24.100 24.700 29.100 

300 26.200 26.800 31.400 

 

SERVIÇO TIPO: FINGER FOOD c/ ILHAS MENU CONDE Convidado adicional R$ 
 

QTD 

SEGUNDA A  
QUINTA 

(exceto feriados           
e vésperas) 

DOMINGO 
ou 

SÁBADO 
(11:00 as 16:00) 

SEXTA 

 

SABADO - noturno 

 NOV 
DEZ 

JUN  
 JUL  
AGO 

JAN - FEV  MAR  
ABR MAI - SET  

OUT 
NOV 
DEZ 

      

Eventos com até 07 horas caso seja realizada a cerimonia no local no inicio do evento.. 

 

 

 

 
 

ITENS INCLUSOS 

 Locação do Espaço  

 Mesas e Cadeiras 

 Buffet completo 

 DJ + Som e iluminação para a pista de 

dança 

 Equipe e Material para realização do 

evento 

 Mesas - cadeiras - Bancos - sofás 

 Gerador  

 Decoração da recepção c/ flores 

naturais 

 Cardápio impresso 

 Topo de Bolo (casamento) 

 Recepcionista 
 

DECORAÇÃO DA RECEPÇÃO 

BRONZE Incluso em todos os pacotes 

 

ADICIONAIS 

CERIMÔNIA DE CASAMENTO NO LOCAL 

Cadeiras 
Tapete 
Mesa cerimonial 
Microfone 
Iluminação 
Decoração 
Cenografia  
Buquê 

PACOTE 
BRONZE 

R$1.800 

PACOTE 

PRATA 

R$2.600 

 

BEM CASADO 

250 UND R$ 500,00 

 

CABINE FOTOS 

R$ 1.400 

 

CERVEJA CONSIGNADA 

1-LITRO p/convidado R$7,00 

 

TOALHAS EM DIVERSAS CORES 
R$ 20,00 cada 

 

Toalhas nas cores: creme, preto e marrom, 
já estão inclusas nos valores. 

 

Crianças pagantes a partir de 8 anos 
 

 

 

INFORMAÇÕES 

Feriados em sexta ou segunda (sendo a festa no 

domingo) contaram com os valores do sábado 

correspondente ao mês do evento. 

Confira os cardápios, no link do email enviado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

 Em: Boleto / Dinheiro / Cheque  

 Agradecemos desde já o seu contato! Se preferir pode me ligar.  

 Orçamento válido por 10 dias.  

 Parcelamos em boleto até o evento.  

 Pagamento após o evento em 6x no cartão de credito.  
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET: 

 

Equipe Buffet: Garçons, Garçonetes, Maitre, Cozinheiros e Copeiros trabalham devidamente uniformizados, e serão escalados 

conforme o tamanho do seu evento.  

Material do Buffet: Fornecemos todo o material utilizado no evento como: copos, taças, louças, talheres, bandejas.  Observação: 

para o serviço de gelo para bebidas do Buffet, favor verifique com a Empresa de Alimentação contratada. Temos também várias 

opções de cores de toalhas. 

Equipe Espaço: Auxiliar de limpeza do toalete e salão / -1 Segurança / - Chefe de Manutenção / - Coordenador do Espaço 

DESCRIÇÃO DAS DECORAÇÕES: 

DECORAÇÃO DA RECEPÇÃO –  BRONZE 
Flores da época / Cores ou combinações variadas 

Mesa para o bolo (módulo de madeira, vidro, ferro ) ornamentadas com vasos de arranjos em flores naturais com jardim e suporte 
para doces; Arranjos florais para mesa de convidados (40% baixos, 30% médios e 30% altos com sousplat central e vela); Arranjos em 
flores naturais para aparador de café e mesa de lembrancinhas; Bolo cenográfico (opções) / toalhas longas e caminhos de mesa (mesa 
de convidados) – cores e combinações variadas / Guardanapo de pano branco (jantar) 
 

DECORAÇÃO DA RECEPÇÃO – PRATA 
Flores nobres da época / Cores ou combinações variadas 

Mesa para o bolo (módulo de madeira, vidro, ferro ou rustica), ornamentadas com vasos de arranjos em flores naturais, tamanho 
grande com jardim, candelabros e suporte para doces; Arranjos florais para mesa de convidados (40% baixos, 30% médios e 30% altos 
com sousplat central e vela); Arranjos em flores naturais para aparador de café e armário para lembrancinhas com pequenos arranjos. 
Bolo cenográfico (opções) / toalhas longas e caminhos de mesa (mesa de convidados) – cores e combinações variadas / Guardanapo 
de pano branco (jantar) 
 

DECORAÇÃO DA CERIMÔNIA - BRONZE 
Nave para entrada da noiva decorada com 6 arranjos de flores naturais/ tapete, acabamento, buchinhos e velas intercalando as 
colunas principais/ mesa com arranjo para celebrante e almofada para os noivos ajoelharem/ Iluminação cênica para cerimonia 
(Pimbins)/ buque da noiva 
 

DECORAÇÃO DA CERIMÔNIA - PRATA 
Nave para entrada da noiva decorada com 8 arranjos com iluminação e flores naturais/ tapete , acabamento e  passadeira/ mesa com 
arranjo com vela para celebrante e almofada para os noivos ajoelharem / cortinado de led fundo da cerimônia/ Iluminação cênica 
para cerimonia (Pimbins)/ buque da noiva 
 

Observações da Festa Pronta:  

 Flores da época e folhagens em geral, nos tons de cores escolhidos para o evento. 

Todos os itens, aqui mencionados exceto a alimentação e bebida são comercializados para locação durante o evento. 

Flores poderão ser alteradas de acordo com a disponibilidade encontrada. 

 Não incluso o servido de Assessoria durante o evento e o recebimento e armazenamento de presentes  

 As cortesias, não podem ser substituídas, caso não seja do agrado do cliente, pode ser retirada do pacote.  
 

 O Menu Crepe e Pizza refere-se ao tempo de 5(cinco) horas de alimentação)  

 Os Menus de Crepe e Pizza – não estão inclusos: os doces e bolo cenográfico. 
 

Serviços não incluídos na Festa Pronta, mas auxiliamos nas indicações. 

 Músicos para cerimônia/ Banda  Lembrancinha   Dia da noiva 

 Fotofilmagem     Convite  

 Traje dos noivos    Celebrante /Igreja 

 


