


 
 

Nossa especialidade está em planejar, organizar e produzir festas
intimistas, para clientes que buscam uma qualidade superior de serviço.

UMA FESTA QUE JAMAIS SERÁ ESQUECIDA!



Com mais de 11 anos de história, o Espaço
Fairbanks se firmou no mercado de eventos como
uma empresa expert em planejar, organizar e
produzir festas de 15 anos.   
 
Seja uma Festa Romântica com o tradicional
cerimonial, ou uma Super Balada, nosso foco é
oferecer serviços para debutantes que desejam
realizar festas mais intimistas e que prezam por
uma qualidade superior de serviço.

QUEM SOMOS
 
MAIS DE 11 ANOS DE HISTÓRIA



O QUE FIZEMOS PARA NOS TORNAR
REFERÊNCIA NO MERCADO?



 

OS PILARES DA EXCELÊNCIA:
 

CUSTOMIZAÇÃO
 
Utilizamos as exigências e
individualidades de cada
cliente para entregar uma
festa personalizada e
exclusiva.

ALTA GASTRONOMIA
 
Impressionar pela
apresentação, encantar
pelo aroma e deslumbrar
pelo sabor.

TECNOLOGIA
 
Acompanhamos tendências
e estamos sempre
investindo nas melhores
práticas e equipamentos.

ATENDIMENTO 
 
Aqui você não será apenas
mais uma em nossa lista, e
sim, uma amiga de toda a
equipe!

"A festa de 15 anos da minha filha foi perfeita. Adoramos e os amigos delas ficaram deslumbrados. Muito obrigada
pela atenção, dedicação, detalhes impecáveis e gerenciamento da festa como um todo". – Maria Izilda Bianco      



CUSTOMIZAÇÃO 
 

Utilizamos as exigências e individualidades de cada cliente para entregar
uma festa personalizada e exclusiva.



CUSTOMIZAÇÃO

Todos os serviços que oferecemos podem ser
personalizados de acordo com as necessidades e
vontades de cada aniversariante. Por isso, cada
evento que produzimos é único e tem sua própria
personalidade.  
 
Sabemos que são nos detalhes que está toda a
diferença, portanto, seja qual for o perfil,
utilizamos as exigências e individualidades de
cada cliente para entregar uma festa exclusiva e
com “a carinha” da debutante.

"Gostaria de agradecer imensamente à toda equipe do Fairbanks pelo sucesso da festa de 15 anos da Ana Giulia,
especialmente à Dory por todo o carinho e dedicação. Foi tudo maravilhoso!" – Paula Sá



Quando o assunto é a decoração, há debutantes que
procuram por uma festa romântica e cheia de flores.
Outras preferem festas temáticas. Há também
aquelas que optam por fugir do tradicional e querem
uma decoração moderna e com muita tecnologia.   
 
E você? Como imagina sua festa de 15 anos?   
 
Nós sabemos como trazer para a realidade o que
você imagina para a festa!

"Decoração linda e romântica, exatamente como queríamos!" 
Camila Falcão



 

 
Por que não utilizarmos pratos ou ingredientes que
marcaram um momento inesquecível e especial? 
 
 Ou...
 
Por que não servirmos aquela “comidinha gostosa” que
faz parte da tradição da família?  
 
Para cada serviço, você será auxiliada por uma pessoa
especializada e exclusiva da casa:   
 
► Chef de cozinha para desenhar seu cardápio 
► DJ profissional para compor o repertório musical 
► Assessora para o cronograma e cerimonial 
► Decoradora para harmonização do ambiente 
► Bartender para montar a carta de coquetéis



ALTA GASTRONOMIA 
 

Impressionar pela apresentação, encantar pelo aroma e
deslumbrar pelo sabor..



 

 

PARA OS ADULTOS
 
Em uma festa de 15 anos, há dois perfis de convidados
bem distintos: os familiares (adultos) e os amigos da
debutante (adolescentes).
 
Para os adultos, um dos serviços mais importantes é a
gastronomia. Portanto, que tal servirmos um menu
moderno,criativo e sofisticado?
 
Desta forma, conseguimos encantar e impressionar a
todos os convidados da festa, proporcionando uma
experiência gastronômica única.



PARA OS ADOLESCENTES
 
Já os amigos da aniversariante (adolescentes),
costumam ter um paladar diferente dos adultos. É o
que chamamos de paladar Teen.  
 
Esta é a parte do cardápio que conseguimos criar
apresentações mais divertidas e que irão atenuar a
formalidade do jantar. 
 
Obs: Nós iremos personalizar estes itens de acordo
com a decoração/ tema da festa.



Além de utilizar os melhores insumos e ingredientes,
uma cozinha somente pode ser considerada como Alta
Gastronomia se o material de serviço também for de
altíssimo padrão. Por isso, trabalhamos com material
próprio, o que garante um grau de conservação muito
superior em comparação aos de empresas de locação  
 
Obs: Muitos dos nossos equipamentos, por serem de
fornecedores específicos, são quase impossíveis de
serem copiados.

ALTA GASTRONOMIA

"Não houve um convidado que não tenha gostado do menu sugerido. Duas convidadas inclusive, que são chefes de
cozinha, só elogiaram a comida, além da festa como um todo."-Luciana Ferreira



TECNOLOGIA 
 

Estamos sempre investindo e trazendo as melhores práticas e
equipamentos para o espaço



VIDEO MAPPING  
 
Hoje, o trabalho de projeções vai muito além de se
reproduzir uma retrospectiva em uma tela. É possível
construir cenários, dar mais vida e movimento à
decoração e mudar a “cara” do ambiente conforme as
etapas da festa. Além disto, estes recursos
possibilitam criar uma tela gigante que impressiona
não só pelo tamanho, como também pelos efeitos
que conseguimos criar.

TECNOLOGIA



ILUMINAÇÃO 
 
Quando o assunto é iluminação, o nosso espaço
possui os equipamentos presentes nas melhores casas
de shows. E, como em toda casa de show, a iluminação
não serve apenas para fazer efeitos de pista, e sim
transformar o evento num verdadeiro espetáculo. 
 
Com os efeitos certos de luz, conseguimos deixar o
local mais aconchegante, dar mais emoção na entrada
da debutante no salão, dar destaque para o parabéns,
criar um clima especial na hora da valsa, além, é claro,
de transformar a pista em uma super balada.



SONORIZAÇÃO  
 
Trouxemos para o espaço as elegantes e sofisticadas
caixas acústicas da Bose (Linha Paranay MA12).
Além de uma qualidade extremamente Premium, que
garante o som potente e cristalino durante a pista,
também possuem design fino, tornando-se quase
imperceptíveis no ambiente.



ATENDIMENTO 
 

Você terá todo o suporte necessário para que consiga tomar as
melhores decisões em relação à sua festa.



ATENDIMENTO 
 
Não basta ter uma comida maravilhosa, se os convidados não
forem bem servidos! 
 
A frase acima ilustra bem a importância de se ter um bom
atendimento. Mas “atendimento” não se resume a apenas ter
fartura de comida e garçons bem treinados; vai muito além...  
 
Desde o primeiro contato com a nossa equipe comercial até a
entrega e execução dos serviços, daremos a você todo o
suporte necessário para que consiga tomar as melhores
decisões em relação à sua festa e, ao mesmo tempo, você terá
toda a atenção necessária para se sentir segura (o) e
confortável. 



Estamos empenhados em transformar cada etapa, cada reunião
e cada contato com a nossa equipe em uma experiência sempre
boa e agradável. Desta forma, conseguimos reduzir muito a
sensação de ansiedade que é comum na fase dos preparativos.   
 
Na festa, você encontrará profissionais: muito bem treinados,
sempre solícitos, simpáticos, bem-humorados e preparados
para atender a todos os seus convidados.   
 
Aqui você não será apenas mais uma em nossa lista; e sim,
uma amiga de toda a equipe!

 





TEM MAIS…
 

 Você sabe quais são as vantagens de contratar um local
que faça tudo?



TODOS OS SERVIÇOS EM UM ÚNICO LOCAL

 

Economize
 Tempo

Economize
 Dinheiro

Todos os Serviços
em Sintonia



MANTER O PADRÃO DOS SERVIÇOS  
 
Você já deve ter ouvido dizer que boa gastronomia, local
bonito e boa música, resultam numa boa festa. Bem, se
pensarmos de forma bastante genérica e eliminarmos
diversos fatores importantes, em alguns casos isto até
pode estar correto. 
 
 Entretanto, temos uma certeza: você até pode ter um local
bonito e uma boa música, mas sem uma gastronomia de
primeiríssima qualidade você não terá uma boa festa. O
mesmo pode-se dizer do DJ: se ele não souber conduzir e
animar a pista, a festa também não será boa.   
 
Pensando nesses detalhes é que trouxemos para a casa
todos os serviços principais, a fim de evitarmos oscilações
na qualidade e mantermos um elevado padrão dos serviços
oferecidos.

Vcs foram sensacionais! A Festa de 15 anos da Izadora foi super elogiada e ainda esta sendo comentada! Comida
deliciosa, organizacao perfeita e servico excelente! Gratidao a toda equipe." - Viviane Jurca



COMODIDADE
 
 Para compor uma festa de 15 anos são necessários
mais de 15 fornecedores essenciais; e conseguir passar
pelo processo de filtro, contratação e gerenciamento de
cada um deles, é uma tarefa trabalhosa que exige, no
mínimo, tempo. 
 
 Ao centralizar tudo num único local, é possível:   
 
► Economizar tempo  
 
► Ter a comodidade de poder tratar todos os assuntos
em um único canal
 
► Deixar todos os serviços em sintonia, um com o
outro



PREÇO MAIS COMPETITIVO 
 
 Quando se opta por contratar cada fornecedor em um local
diferente, automaticamente isto implica que você terá que
cobrir os custos e dar lucro para cada um deles. E não há nada
mais justo. Porém, quando você contrata tudo num único
local, o custo com marketing, folha de pagamento e outros
será menor e, consequentemente, impactará no preço de
venda. 
 
O lucro deixa de ser fragmentado por serviço e passa a ser
consolidado a nível de festa.   
 
É claro que, como em todo mercado, há fornecedores mais
baratos e outros mais caros. Mas também, como em todo
mercado, também há oscilações de qualidade quando
comparados um fornecedor ao outro.  Dito isso, ao
compararmos o nosso preço de festa, com o preço total da
soma dos fornecedores que ofertam serviços com qualidade
similar à nossa, vemos que conseguimos reduzir o preço de
duas a três vezes.



Outro benefício da produção completa é que você terá a
segurança de que tudo dará certo.  

 
JÁ SABEMOS O QUE FUNCIONA NA CASA!



MAIS ALGUNS
DIFERENCIAIS



MANUTENÇÃO
 

SEMPRE NOVO!   
 
► Fazemos constante manutenção de pintura
para que o local se mantenha sempre novo.   
 
► Nosso material não é locado. Portanto, o
acabamento e conservação são muito superiores.

"Dory, ficou tdo tdo lindo! maravilhoso! amamos! Momentos Magicos na festa de 15 aos da minha filha
Viktoria! Parabens e obrigada a toda equipe Fairbanks. "- Fernanda Wu



PROJETADO NOS MÍNIMOS DETALHES   
 
► Nosso tratamento acústico transforma o local, tornando-o
digno de um estúdio musical e proporcionando um som
extremamente límpido e agradável.   
 
► Possuímos estrutura aérea para pendurar equipamentos de
luz e decoração. Desta forma, você não precisa das arcaicas
estruturas metálicas – A decoração agradece!

"Dory, ficou tdo tdo lindo! maravilhoso! amamos! Momentos Magicos na festa de 15 aos da minha filha "Gostaria de dizer que a festa foi linda, o
lugar estava magnífico, tudo no seu lugar, tal como imaginei. A decoração estava maravilhosa! Meus convidados ficaram encantados com tudo e

elogiaram muito" - Celia Maria Rodrigues



ALGUNS DIFERENCIAIS 
DE APRESENTAÇÃO   
 
► Talheres e Sousplats de prata
 
► Copos trabalhados e Taças de cristal 
 
► Pratos de porcelana portuguesa  
 
► Bandejas com acabamento de madeira, metal e
espelho 
 
► Cada délicatesse é servida em uma louça diferente,
imprimindo requinte, modernidade e exclusividade em
nosso trabalho

"Nossos pratos são servidos de maneira criativa e única, o que transforma sua festa em um espetáculo de gastronomia."



SEGURANÇA

TODAS AS LICENÇAS! 
 
 ► Para garantir a sua segurança, bem como a de seus
familiares e amigos, possuímos todas as licenças de
Prefeitura, bombeiro e vigilância sanitária.  
 
► Temos a propriedade do imóvel, o que faz com que
você tenha a certeza de que estaremos aqui quando sua
festa acontecer.

 



REFERÊNCIAS NA MÍDIA 
 

 Fizemos o lançamento do Programa “Ciência em Casa”, Lançamento da “Barbie Fernanda Venturini”,
Participamos do Programa “Esquadrão da Moda”, entre outros .



O Espaço Fairbanks está localizado no glamoroso
bairro da Vila Olímpia, na zona Sul de São Paulo.   
 
Região central, o local tem fácil acesso pelas
principais vias da cidade – Av. dos Bandeirantes,
Av. Faria Lima, Av. Juscelino Kubitscheck, Rua
Funchal, Marginal Pinheiros, Av. Engº Luis Carlos
Berrini, entre outras.

LOCALIZAÇÃO
VILA OLÍMPIA



                  11 94797-2618

WHATS APP

espacofairbanks@espacofairbanks.com.br

E-MAIL

GOSTOU? 
Venha conhecer a casa! 

CONTATOS

                     11 3849-8184

TELEFONE



ACOMPANHE AS REDES SOCIAIS 

                  Espaço Fairbanks

FACEBOOK

    @espacofairbanks

INSTAGRAM


