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Vaarriiaannttaa ddee ssiigguurraannțțăă
(pentru situația în care desfășurarea cursului nu va fi posibilă datorită pandemiei)
➢ 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 1012 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.
➢ pinuri personalizate cu sigla universității pentru prinderea eșarfelor;
➢ 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
➢ pungă cadou personalizată cu sigla universității, facultatea și anul absolvirii sau
graduation box
Prețul pachetului de mai sus este de 65 lei / absolvent și nu depinde de
numărul de pachete solicitate.
Opțional, se pot adăuga:

✓ personalizarea tocii prin broderie frontală – 10 lei
✓ diplome format A4 montate pe suport de catifea – 10 lei
✓ mascote absolvire din pluș, cca. 20 cm – 20 lei

BONUS:

✓ dacă se va opta pentru varianta cu primele două opțiuni incluse, la tariful total de 85
lei, absolvenții vor avea posibilitatea de a beneficia gratuit de o ședință foto
individuală în robă, realizată după o planificare prealabilă, care să evite încălcarea
regulilor impuse de situația pandemică.

IMPORTANT !
Se poate face upgrade de la Varianta de siguranță la pachetul Curs festiv, dacă situația
pandemică și reglementările în vigoare la acea dată o vor permite.

