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“Un ventall de possibilitats pel teu
casament”

Diverfesta és una empresa especialitzada en el sector nupcial i amb 10
anys d’experiència en el món de l’oci i l’entreteniment. Disposa d’un gran
equip de persones per organitzar un dia tan especial com el vostre
casament. En aquest 10 anys més de 500 parelles han confiat amb
nosaltres.
A Diverfesta, us oferim tot un seguit de propostes originals per fer que el
vostre dia esdevingui exclusiu, únic i irrepetible.
Desitgem que tingueu un feliç enllaç i esperem poder participar en ell.
Raül Rodríguez
Director de Diverfesta

Alguns dels llocs on hem fet els casaments...

Les parelles, el nostre millors testimoni...
Carol Ivorra , Se casó el 28/09/2019
¡Una boda genial!
Diverfesta nos encantó la primera vez que lo vimos. La variedad de cosas que
tenía... Creímos conveniente contratarlo todo con él: Dj, animación y algo de
decoración. Para nosotros, la boda fue genial con ellos. ¡Han entendido el tipo
de música y han acertado en todo! Teníamos bastantes niños en la boda y
cogimos animación y la verdad es que casi ni hubo niños. Los padres estaban
tranquilos y los niños se lo pasaron pipa. El fotomatón dio mucha vidilla en el
baile. ¡La verdad es que ha sido una boda genial, con auténticos profesionales!
¡Muchas gracias!
Xavier Saiz , Se casó el 25/05/2019
¡Un día muy especial!
Fue un gran acierto contratar las monitoras, los padres no se tuvieron que
preocupar de nada. Los niños disfrutaron de la boda, estuvieron muy
entretenidos durante todo el evento. Los padres nos lo agradecieron mucho,
también quedaron muy contentos. Por otro lado, también contratamos el
fotomatón. Muy divertido, la gente se lo pasó genial haciendo fotos con los
diferentes disfraces. Realmente, fue el éxito de la fiesta.
Elisabet Foix - Setembre 2017
El fotomatón es muy divertido y El teu fotomatón trae muchos atrezzos. Es el
mejor recuerdo para los invitados en una boda, ya que se pueden llevar las tiras
en el momento con el logo personalizado que tú quieras. Llegaron a la hora
acordada y fueron muy profesionales. Al terminar, nos dieron en el momento las
fotos en un pendrive.
Lourdes Cano - Juliol 2017
Contratamos su servicio de monitores para nuestro enlace y fue una decisión
acertadísima. Raúl nos informó y gestionó el servicio de forma rápida y clara,
Silvia supo mantener entretenido a un grupo de edades muy diversas e idiomas
distintos demostrando una gran profesionalidad y buen hacer con los más
pequeños. Un servicio 100% recomendable.

Encara tenim molts més testimonis...
Laia Reig Codina , 09/06/2017
Encargamos el fotomatón y la verdad que genial. Muy cercanos, profesionales y
con muchas ganas de pasarlo bien. Se encargaron de prepararlo todo y
enseñarnos cómo funcionaba. Los invitados se lo pasaron en grande. ¡Muy
original!
Carla , 27/05/2017
Contratamos con Diverfesta las letras grandes, fotomatón y globos. Fue todo un
éxito, el fotomatón es imprescindible para la fiesta, los invitados disfrutaron
mucho y el chico que se encargó de él fue muy amable. Los globos también
fueron un gran acierto, los volamos justo después de la ceremonia. Todas las
comunicaciones con Raul fueron muy profesionales y nos dieron toda la
información necesaria en todo momento. ¡Sin duda los recomendamos!.
Laura Serra - Abril 2017
Molt propers i professionals i amb ganes de passar-ho bé! Puntuals i eficaços.
Estem molt contents de trobar-los i ens van fer un molt bon preu per servei de
3h. Els convidats van gaudir moltíssim... Molt originals!! Gràcies a en Raul, un
tracte magnífic!
Alba Cullell ,17/09/2016
Contratamos a 2 monitoras para 5 niños de entre 21 meses y 4 años. Lo tenían
muy bien organizado. Llevaron material adaptado a la edad de los niños: castillo
hinchable con piscina de bolas, globoflexia, pintura de cara y un montón de
juegos. Estuvieron muy entretenidos y pudieron disfrutar de la boda a su
manera. Ver la alegría de esos 5 pequeños fue una de la más mejores cosas de
esa noche.
Lorena Antolín - Setembre 2015
Cogimos a un actor que divertía la boda y el actor fantástico, divertido y ¡muy
profesional! Además cuando acabó sus actuaciones hizo burbujas gigantes y
globoflexia para los niños, una actuación que nosotros no contratamos pero que
a los niños les encantó.

Us oferim el muntatge d’un equip de so per donar-li un toc elegant a la
vostra cerimònia. Durant el casament us oferim un servei professional i us
assessorem per a la selecció musical de la vostra cerimònia tant civil o
religiosa.
En el servei, s’inclou la preparació de la cerimònia, el muntatge de l’equip
de so amb altaveus, micròfon i elaboració del Cd amb les cançons de la
vostre casament: Entrada de convidats, entrada del nuvi, núvia, lectures,
anells i marxa nupcial.

Des de DIVERFESTA, us oferim un oficiant perquè us casi de manera original,
divertida i emotiva. Es realitza una cerimònia amb una benvinguda, donant
pas a la lectura del codi civil, lectura de convidats, anells, signatura de
l'acte, etc. A cada casament, s’adapta el guio a gust els histories personals t
o traient alguna part que la trobeu més avorrida.
El servei està realitzat per un actor/actriu professional i te una duració d’uns
30min aprox.

Has pensat alguna vegada en fer volar desitjos?
A Diverfesta, us donem l’opció de fer volar desitjos en un dia tant especial.
Es pot realitzar al acabar la cerimònia, a l’aperitiu o abans d’iniciar el ball.
Cada convidat escriurà un desig pels nuvis i en el moment que vulgueu, es
faran volar en senyal de desig d’amor i sort. Un ritual molt màgic i emotiu,
que li donarà un toc molt original a la vostra celebració.
Deixa anar un globus emplena el cel de desitjos!

Et donem l’opció de fer volar papallones com si d’una pel·lícula de cinema
es tractés!
El dia abans del casaments, rebràs una capsa molt elegant amb la quantitat
de papallones que desitgis, preparades i apunt per obrir-la i fer les volar.
També disposaràs d’un poema per llegir-lo mentre realitzes l’alliberació de les
papallones. Tots els vostres convidats es quedaran meravellats!

Has pensat alguna vegada en contractar un mag i deixa sorpresos a tots els
teus convidats?
Ara pots contractar un espectacle de màgia exclusiu ideal per sorprendre als
convidats i animar l’aperitiu del vostre casament. El mag sorprendrà als
convidats amb efectes de cartes, monedes i petits objectes. La màgia es
realitza de manera itinerant i en petits grups de gent, durant l’estona de
l’aperitiu. Un idea original que sorprendrà a tots els convidats!

Has pensat alguna vegada en fer-te fotos úniques i exclusives?
Ara et donem la possibilitat de comprar o llogar lletres gegants per fer que
el teu casament sigui diferent i especial. T'oferim lletres amb llum per
personalitzar el vostre casament. Son ideals per a decorar l’espai i seran
una atracció pels vostres convidats per fer-se les fotografies més originals i
divertides!
Escull la teva opció: Paraula LOVE o inicials dels nuvis.

Un caricaturista es dedicarà a fer caricatures pels convidats durant l’estona
de l’aperitiu. Serà un gran regal per a ells, i un record inoblidable d’aquest
dia. Les caricatures s’entreguen en blanc i negre i amb una lamina A3
personalitzada amb el vostre nom i data. El servei es pot contractar les hores
que vulguis perquè cap convidat es quedi sense.

A DIVERFESTA us proposem una animació que sorprendrà a tots els vostres
convidats amb molt d’humor!
A l’aperitiu: El retratista, anira fent “fotografies” als convidats o El Xef, es
passejarà per l’aperitiu saludant a tothom i tastant els plats!
Al Banquet: El Cambrer Fals, interactuarà amb els convidats amb el seu
humor o La Ballarina Rosa, farà màgia a les taules amb molt glamour!
Als Postres: l’Home de la Gavardina, el personatge més picant del casament!

DIVERFESTA ofereix una de las millors disco mòbils. Disposem de DJ’S amb
gran experiència i dels millors equip tant de sonorització com il·luminació.
A més, posem al servei dels teu casament la infraestructura més actual
del moment: Sonorització fins a 5000watts, il·luminació led, robòtica,
escàners, efectes disco light, fum, làsers, pantalla i projector, etc...
En el vostre casament, sonoritzarem tots els espais: la cerimònia, l’aperitiu,
el banquet i el ball... També realitzarem les reunions prèvies per preparar el
vostre casament i per crear una selecció amb tota la música que sonarà
el dia del vostre casament.... I pel ball la millor música perquè ningú pari
de ballar!

Els monitors tindran cura dels nens i nenes des de l’inici de l’àpat dins que
comenci el ball. A l’hora de l’àpat s’encarregaran de que mengin el seu
menú i un cop hagin menjat, jugaran a diferents jocs i realitzaran algun
tipus de taller i activitat. La duració d’aquest servei és un mínim de 3 hores
i es recomana un monitor per a cada 7 nens.
El Servei inclou: Servei de Menjador ( Ajudar als nens en la tasca del
menjar) Calaix de Jocs: Pilotes, Cordes, Jocs, diàbolos, Globoflexia:
Figures amb globus, Jocs Gegants: Parxís, Micado, Domino, Joc de l’oca,
3 en ratlla.. Bombolles de sabó gegants i Tallers de Manualitats: Collarets,
Caretes, Màgia... Maquillatge de Fantasia i Castell Inflable. (opcional)

A DIVERFESTA t'oferim els millors espectacles de màgia per sorprendre als
convidats per realitzar en el moment dels postres i cafès.
El mag us sorprendrà amb els seus efectes de màgia més sorprenents i
amb molt d’humor. A més, els convidats participaran en directe amb els
seus números de màgia de cartes cordes, mocadors, mentalisme,
escapisme, etc. I els nuvis si ho desitgen també poden realitzar una petita
participació amb el mag.
Sorprèn als convidats amb un show de màgia!!

Has pensat en fer volar un desig el deia del teu casament?
Us presentem una idea original pel vostre casament. Amb els fanalets
sorprendreu a tots els vostres convidats i viureu una experiència única. La
gent pot escriure un desig pels nuvis i fer-los volar. Tot el cel s'omplirà de
llum i de desitjos pels nuvis.
Els fanalets lluminosos estan fabricats amb material ignífug i son totalment
biodegradable.

El moment més dolç del ball es sens dubte la font de Xocolata. Una gran
font de xolocata, serà la delicia de tots els vostres convidats. Les nostres
fonts van acompanyades de fruita, brioxeria i gominoles.
El servei Inclou:
- Font de Xocolata mitjana o gran amb base lluminosa + buffet de dolços.
- Operari durant 2h que ajudarà als convidats a gaudir del màxim.
- El tipu de xocolate és Cobertura de Bombó Belga a escollir: Blanca, amb
lletre o negre.
Per acompanyar, 12 productes a escollir: Maduixes, Meló, Pinya, Kiwi,
Platan, Croissants, Ensaimades, donuts, Nuvols, Cors, etc.

El FOTOMATON serà un dels entreteniments principals per animar el vostre
casament. La gent podrà fer-se les fotografies més divertides i imprimir les
al moment. A més, s'emportaran la fotografia de record i l'altre quedarà
impregnada en el llibre de signatures que serà de record pels nuvis.
El servei de FOTOMATON inclou:
- Fotomatón elegant amb pantalla tàctil amb càmara HD i Reflex.
- Impressió de fotografies il·limitades, format tira 5x15cm 10x15cm.
- Personalització de les fotografies amb el nom dels nuvis, data o logotip
de l'event.
- Atrezzo Divertit: Ulleres, barrets, complements i disfresses.
- Album de signatures.
- Entrega de les fotografies en USB al finalitzar el casament.
- 2h o 3h de servei amb operari especialitzat.

Et proposem els efectes especials més impactant pel teu casament. És
ideal pel moment del Ball nupcial, a la sortida de l'església o a l’entrada
del saló nupcial. La Pluja de confeti crearà uns dels records més
inoblidables del vostre casament. El confeti utilitzat és totalment ignífug i
homologat i a més podeu triar el color del confeti i la seva forma.

El Brau mecànic és una de les atraccions més divertides pel vostre
casament. Disposa de diferents nivells que s’adapten a les edats dels
participants. Demostra la teva habilitat com a genet i atreveix-te a
competir per veure qui es el més hàbil i aguanta més sobre el brau!
L’atracció va acompanyada d’un operari especialitzat.

Si vols llogar una màquina de cotó de sucre i crispetes pel teu casament,
a Diverfesta et donem l'oportunitat de fer-ho. Sens dubte serà un atractiu
pels vostres convidats i un toc dolç en el moment del ressopó. Nosaltres en
encarreguem de venir, muntar la maquina amb dos operaris i durant tot el
casament realitzarem cotó de sucre i crispetes per a tots els teus
convidats.

Has pensat en llogar una màquina arcade pel teu casament?
Enacara que mai ho hagueu pensat, disposar d’una maquina arcade pot
ser part de l'entreteniment per petits i gran. La màquina inclou 1500 jocs
clàssics com el Mario Bross, sthreet fighter, mortal combat.... Serà un
entreteniment durant el teu casaments en petits moments que la gent
pugui jugar. Nosaltres ens encarreguem de muntar la maquina a l’espai
que decidiu i recollir el dia següent del casament

Lloguer de carro de fusta blanc perquè el puguis decorar i personalitzar al
teu gust. Nosaltres ens encarreguem de portar-lo dies abans i recollir lo un
cop hagi acabat el teu casament. Si vols també ens podem encarregar
de realitzar el servei de candy bar integra i encarregar-nos de decorar-lo
amb una taula dolça de brioxeria i caramels.

Si vols obsequiar als teus convidats amb uns detalls originals perquè no
rega lar lis una tassa o un ventall personalitzat amb els vostre nom i la
data. Serà un record que sempre guardaran i que l’utilitzaran durant molt
de temps. Disposem d’altres detalls originals i exclusius de diverfesta.
Grans descomptes segons quantitats.
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