
En festlig multibrand webshop 

– et farverigt univers fuld af inspiration til den personlige fest. 
Med hjælp til planlægning af dekoration, samt et stort udvalg af stemningsgivende 

produkter, som kan skabe de helt rigtige rammer for din næste fest!



CERISE er et farverigt univers fuld af inspiration, 
professionel rådgivning og salg af festpynt til alle livets 
fortællinger. 

CHERRY YOUR PARTY! Værdsæt din fest og din festlige anledning 
med dekoration, der afspejler din stil og personlighed med pynt i 
smukt design og af høj kvalitet. 

Vi skaber nye og innovative måder at tænke dekoration, oppynt-
ning og festpynt på, som skaber rammerne omkring kundens  
begivenheder.

Team Cerise

Hvem er CERISE?



En festlig multibrand webshop 
Vi sælger særligt udvalgt festpynt i moderigtigt design og høj kvalitet 
præsenteret i eksklusive og indbydende rammer på vores webshop.

Longlasting vimpler, guirlander,  
caketoppers, backdrops, etc.

Miljørigtigt engangsservice og servietter 
og genanvendelige sugerør i glas 

Ballonpost med personlig tekst og styling CERISE – private label festprodukter 



Dekoration og styling 
Vi udfører konsulentopgaver indenfor planlægning og indkøb af pynt 
samt praktisk hjælp med dekoration på dagen.

Inspirationsmøder ifbm. planlægning 
af dekoration

Udarbejdelse af moodboards og indkøb-
slister på nødvendige produkter

Oppynting på dagen for bryllupper, konfirmationer, firmafester, etc.

Vi er et farverigt og eksperi-
menterende festunivers, der 
ikke blot sælger festpynt. Vi 

skaber unikke og uforglemme-
lige fester sammen med dig!

Du kan overlade alt  
ansvar til os, og vi vil sikre 

os, at alt bliver leveret 
som aftalt. 





Dekorationsmøde
Vores absolutte spidskompetence og yndlingsbeskæftigelse er at inspirere til, 
hvordan jeres fest skal dekoreres for at udtrykke præcis, hvem I er, og hvad 
I skal fejre! Vi kan hjælpe med at finde de bedste og smukkeste løsninger for 
dekoration til jeres fest. 

Vi kommer gerne ud og ser mulighederne på jeres venue, brainstormer idéer 
og kortlægger alle potentielle muligheder for at skabe den bedste løsning til 
de ønsker og rammer, som I har. 

Et møde (á ca. 1 times varighed) hos os i Støvring, telefonisk eller  
online, hvor vi snakker om jeres drømmefest, ønsket stil og stemning, 
budget og jeres venues muligheder for oppyntning. 

En skræddersyet præsentation (á minimum 5 sider) af vores forslag til 
konkrete dekorationselementer i gennemført rød tråd samt alle de nød-
vendige materialer for at sætte de helt rigtige rammer for en unik fest. 

Hvad får jeg?

Pris 5.000 kr.
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Vores dekorationstid, når vi er ude… 

Vi hjælper også gerne med at føre drømmene og planerne ud i livet. 
Om det er dagen før festen eller på selve dagen, vi kommer gerne og hjælper 
med at indrette og dekorere jeres venue inde såvel som ude. 

Vi sætter møbler frem, dækker bordene, installerer ballonkunst, sætter skilte 
frem og hænger guirlander op. Alt, hvad der skal til for at skabe det helt rette 
udtryk, og den rigtige stemning for jeres fest. Det tillader jer at fokusere på 
de personlige forberedelser, glæde jer og komme i den helt rigtige feststemn-
ing uden stress og jag. 

Hvis I har en klar forestilling om, hvordan jeres kommende fest skal se ud, 
kan vi også sagtens bookes uden et dekorationsmøde. Sammen gennemgår 
vi jeres plan for dekoration og binder den røde tråd, så vi sikrer, at den træder 
tydeligt frem gennem festen. 

Dekorationsopgaver: 875 kr./t 



Sydjylland

Datoen er først booket, når…

Vi får rigtig mange henvendelser, især til bryllup, konfirmationer, 
runde fødselsdage og firmafester. Der er mange populære datoer, 
hvor der er anledning til en fest og derfor anbefaler vi altid at tag 
kontakt til os i god tid.

Eventdatoen er først booket når der er lavet faktura på hele  
dekorationsopgaven – her skal 50% betales med det samme og  
de resterede 50% 7 dage fra eventdatoen. Når de første 50% er 
betalt så vil datoen være booket.

Vi har vores lager og kontor i Støvring, Nordjylland,  
men dækker hele landet.  

(Der pålægges et kørselstillæg tur/retur alt efter, hvor i 
landet festen skal afholdes)

Nordjylland 250 kr. 

Midtjylland 1.000 kr. 

2.000 kr. 

Fyn 3.000 kr. 

Sjælland 3.500 kr. 

Øerne 4.000 kr. 

Kørselstillæg tur/retur

Kørselstillæg tur/retur

Kørselstillæg tur/retur

Kørselstillæg tur/retur

Kørselstillæg tur/retur

Kørselstillæg tur/retur

Vi kører gerne landet rundt…





Balloner

I daglig tale bliver vi ofte omtalt som ballonpigerne, og det kan vi nok  
løbe os fra. Vi har igennem flere år specialiseret os indenfor balloner i 
alle former og størrelser. Vi elsker at eksperimentere med teknikker, og vi 
tager gerne i mod nye udfordringer uanset mængde eller størrelse på bal-
londekorationer. 

Alle vores balloner kan styles på uendelige måder, da vi tilbyder mange 
farver, størresler og tekster.

Lille luksus folie ballon med helium,  
nylonsnor og ballonvægt. 

Pris 299 kr. 

Mellem luksus ballon med helium nylonsnor  
og ballonvægt.  

Pris 399 kr. 

Stor luksus ballon med helium, nylonsnor  
og ballonvægt. 

Pris 499 kr. 

+ Tekst/logo:                                    149 kr.   
(Pris er kun gældende for mellem og store balloner)

 

+ Glimmerhale:                                149 kr.   
(Pris er kun gælder for mellem og store balloner)

Tilkøb til luksus folieballoner:

Alle priser er inklusiv materialer og moms – bemærk arbejdstid vil blive pålagt prisen.

Folieballoner
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Jumbo latexballon med hi float, helium,  
silkebånd og ballonvægt. 

Pris 399 kr. 

Glimmerhale:                            149 kr. 
Håndlavede tasselshale:        200 kr. 
Tekst/logo:                                149 kr. 

Tilkøb til jumboballon: 

Jumboballon

1/2 ballonbue inkl. leje af stativ
*Eksklusiv blomster

Pris 3.500 kr. 

Back drops

1/1 ballonbue inkl. leje af stativ
*Eksklusiv blomster

Pris 4.500 kr. 



Ballonguirlander

Med ballonguirlander kan du skabe et legende og organisk udtryk som 
virkelig kan give wow effekt. Der er ingen begrænsninger for, hvor store vi 
kan lave guirlanden eller hvilke farver vi kan tag i brug så du netop kan få 
det udtryk, som du ønsker. 

Når vi arbejder med balloninstallationer, er det en forudsætning, at vi kan 
arbejde med fixpunkter, således at vi kan hænge guirlanden op. Oftes er 
rør, kroge eller eller andet vi kan binde nylonsnor omkring nok til at fast-
gøre guirlanden.

Er du i tvivl, så kan du altid sende billeder af området, hvor du ønsker en 
balloninstallation.

Pris 1.000 kr. pr. meter (bredde 1-1,5 meter) 

Priser er inklusiv materialer, moms og arbejdstid



Glimmervæg

Skab blikfang med en glitterende glimmervæg – brug den til baggrund, til 
selfiestationen eller som baggrund, hvis du ønsker at afdække et uønsket 
område. Vi arbejder altid med flere lag gardiner, så udtrykket bliver eksk-
lusivt og jævnt. Her kan vælges blandt mange farver. 

Vi kan også lave glitrende glimmer guirlander i loftet, som giver en liv-
lig effekt i rummet. Bemærk, at det er en forudsætning for opsætning 
af denne installation, at der er glatte overflader, som ikke er støvet eller 
ujævne. 

Glimmervæg 3 lag, H: 220 cm

Pris 1.000 kr. pr meter  

Priser er inklusiv materialer, moms og arbejdstid



Mega balloner

De her balloner er det ultimative festdekoration, hvis der virkelig skal  
skabes dekoration, udover det sædvanlige. 

Ballonerne findes i 3 størrelser, hvor den største kan blive op til 240 cm i 
diameter. 

Bemærk! Denne installation kræver god loftshøjde - vi anbefaler en mini-
mum højde på 7-8 meter, før de kommer til sin ret i rummet.

Yellow Pastel Pink Pastel Yellow Patroleum

White Orange Ice Blue Kiwi Lime

Red Dark Pink Dark Purple Royal Blue Evergreen

Alle priser er inklusiv materialer og moms – bemærk arbejdstid vil blive pålagt prisen.



Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med en lang række leverandører, som i 
høj grad også er blevet nogle af vores tætteste samarbejd-
spartnere. 

Vi kommer gerne med forslag til eksterne leverandører  
indenfor: blomster, skilte, service, selfiestation, band og 
venues. 

Vi tilbyder også at planlægge og koordinere alt indenfor 
opgaven hos eksterne leverandører. Vi står f.eks. gerne for 
alt kontakt og bestilling af blomster, så blomsterudtrykket 
matcher den røde tråd.

Vi følger ligeledes op med leverandøren, at alt bliver leveret 
og afhentet jf. aftalen. 

Pris pr. leverandør

Alle priser er inklusiv materialer og moms – bemærk arbejdstid vil blive pålagt prisen.

Pris pr. leverandør 2.000 kr.

.... og mangle flere

Du kan overlade alt  
ansvar til os, og vi vil sikre 

os, at alt bliver leveret 
som aftalt. 





Firmafester

Vi har bred erfaring indenfor samarbejde mellem større og mindre virksom-
heder og har blandt andet arbejdet med konceptudvikling, brand identittet, 
balloninstallationer skræddersyede guirlander, koordinering med blomster-
leverandører, catering, fotografer etc. og har altid virksomhedens identitet i 
fokus. 

Planlægger du et event for din virksomhed, en sommerfest eller en jule-
frokost, men har brug for sparring, nye inputs eller praktisk hjælp i proces-
sen, så kontakt os for en uforpligtende snak om opgaven. 

Vi forstår vigtigheden af at pleje sin virksomhed, dens DNA og styrke rela-
tionerne med den rette stemning indenfor dekoration. 

Skriv til os på hello@bycerise.dk 



Hvad koster det at få jer til at pynte op?

Oftest stillede spørgsmål

Prisen afhænger meget af opgavens omfang samt hvilke elementer, som I 
ønsker. Vi har desværre ikke en standardpris for dekorationsopgaver.

Vi vil altid gerne lave et uforpligtende tilbud til jer baseret på ønsker og stil, 
som vi kan justere til efter jeres behov.

Bemærk, at vi har en minimumspris på 10.000 kr eks. kørselsomkostninger på 
dekorationsopgaver.

Tager I ud på opgaver i hele landet?

Det kan du tro, vi er ikke bange for en længere køretur, uanset hvor i landet 
eventet foregår. 

Du skal dog være opmærksom på, at der vil blive pålagt kørselstakster.

Kan I pynte op med pynt, som vi selv har købt? 

Som udgangspunkt kan vi godt bruge pynt I selv har købt. Vi foretrækker 
dog at arbejde med vores egne produkter, så vi kan stå inde for kvaliteten af 
vores arbejde.

Vi gør en stor dyd ud af at vælge de helt rigtige kvalitetsprodukter til vores 
sortiment, som ligeledes har indflydelse på vores arbejdsproces og tid, når vi 
er ude på en dekorationsopgave.

Det er dog et krav, at vi arbejder med vores egne balloner.

Lejer I lyskæder og neonskilte ud?

Det gør vi, vi har et sortiment på stemningsgivende artikler såsom lyskæder, 
stager, krystalvaser, neonskilte og stativer til backdrops. 

Kontakt os gerne for at høre nærmere herom. 

Hvor god tid skal man booke jer? 

Gerne ligeså snart du ved, at du vil booke os til opgaven. Flere af vores 
kunder booker os et halvt år til ét forinden deres fest. Der vil altid være pop-
ulære datoer, som bliver booket først.

Vi anbefaler derfor at booke os et halvt år inden din fest, men skulle du være 
senere ude, så sker det også at vi har plads i kalenderen til din fest. Så ring 
eller skriv altid til os, så tager vi gerne en snak om mulighederne.

Har I blomster, service og skilte i jeres sortiment?

Det har vi desværre ikke, men vi samarbejder med de bedste indenfor 
branchen og kender derfor til mange, som kan levere den stil, som I ønsker. 

Vi hjælper gerne med anbefalinger, men vi står også gerne for hele planlæg-
ningen og koordineringen af leverandøren, hvis du ønsker at udedelegere 
denne opgave. Her tager vi 2.000 kr. pr. leverandør.

Planlægger og koordinerer I også bryllupper og events?

Vi startede faktisk med at tilbyde denne ydelse til vores kunder og har mange 
bryllupper på cv’et, men vi har efterhånden erfaret at vores hjerte ligger på 
hele eventstylingen.

Vi samarbejder derfor med flere eventbureauer og wedding planners, som vi 
kan anbefale.



Kundeanmeldelser:  Private events

“Ord vil aldrig kunne beskrive, hvor lykkelige vi er for, at vi fandt de 
her overdrevet kompetente damer! De leverede som var der tyve 
ansatte i deres to-mandsforretning.

I gav os den mest perfekte dag i vores liv, og for det er vi Jer virkelig 
evigt taknemmelige!”

Den mest perfekte dag i vores liv

Line & Lasse

“Vi havde den udsøgte fornøjelse at booke CERISE til vores bryllup!

Vi valgte at få deres hjælp til planlægningsprocessen, da vi havde 
brug for input og idéer til at skabe den rette stemning, og få vores 
DNA til at skinne igennem på vores store dag – en opgave, der virkelig 
blev løst til langt over vores forventninger!”

Den helt rette stemning

Natalie & Andreas

“Vi havde uden tvivl det smukkeste bryllup og det kan vi takke CERISE 
for! De stod for oppytning, blomster, stearinlys, selfiestation, m.m. Vi 
overlod det hele til pigerne og så det først selv, da vi ankom til festen 
og græd af ren glæde og lykke over resultatet!

Vores dag var aldrig blevet så magisk uden deres hjælp! Bare deres 
service er langt udover det sædvanlige, så pigerne får en kæmpe an-
befaling lige fra hjertet!”

Vores dag var aldrig blevet så  
magisk uden deres hjælp

Kamilla & Simon

Læs flere anmeldelser inde på vores hjemmeside: bycerise.dk

Kundeanmeldelser:  Firma events

“De søde CERISE piger var en kæmpe hjælp i forbindelse med vores 
Nümph sommerfest. Fra start til slut var de behjælpelige med indkøb, 
farvevalg, planlægning og oppytningen til festen gjorde en kæmpe 
forskel for os.

Man behøver aldrig længere bekymre sig om en små-kedelig location 
til enten fotoskydning, salgsmøde eller firma arrangement, når CE-
RISE pigerne kan få det til at ligne en million med deres store udvalg 
af festartikler. Pigerne er super søde, mega dygtige og har vanvittig 
god smag – de får alle vores varmeste anbefalinger*

Nümphs sommerfest

Maria Noerbaek
Numph

Da vi i forsommeren skulle i gang med planlægningen af vores Høstfest, var det helt naturligt at 
kontakte Cerise. Jeg har længe fulgt Cerise på Instagram, og resultatet til vores fest levede 100% 
op til kreativiteten i de opslag og stories, som jeg har set på Instagram.

Teamet har guidet mig hele vejen igennem, og i dagene op til festen indtog Cerise vores hal og 
forvandlede det til en fantastisk festsal med massere af ”wauw-effekt”.

Vi havde en fantastisk fest, og hele oppyntningen og forvandlingen af en stor lagerhal til en 
festsal fik mange komplimenter fra vores 300 gæster.

Vi kan kun give Cerise vores største anbefalinger.

Vestjyllands Adel firmafest

Katrine Aaby
Vestjyllands Andel

Læs flere anmeldelser inde på vores hjemmeside: bycerise.dk



Lad os tales ved...

Bor du i nærheden af Støvring i Nordjylland så skal du altid være velkommen til at kigge 
forbi og tale om mulighederne, se farver på materialer osv.

Vi kan naturligvis også tale sammen i telefon eller videoopkald, hvis det er mere praktisk for dig.

KUNDESERVICE

Mandag-torsdag: kl. 08.00 – 16.00
Fredag: kl. 08.00-15:30

Lørdag og søndag lukket

Mail: hello@bycerise.dk
Telefon: 61 27 33 32

LAGER

Mandag-torsdag: kl. 08.00 – 16.00
Fredag: kl. 08.00-15:30

Lørdag og søndag lukket

Telefon: 61 27 33 32

Lad os vejlede til den rigtige indkøbskurv 
på shoppen

Vil du gerne sætte kirsebær på toppen af din fest? Uanset om det er et bryllup, en fødsels-
dag, et babyshower, en polterabend, en firmafest, en butiksåbning eller en helt anden fest – 
så kan vi hjælpe dig med at lægge den helt rette bestillingen til anledningen! 

Kontakt os, hvis du søger råd og vejledning til din shopping, så kan vi gratis komme med 
vores bud på, hvordan din shoppingkurv kan se ud! 

Fortæl os om den stil, du søger eller det udtryk, du ønsker, så håndplukker vi alt det bedste 
fra shoppen til netop dig og din fest ganske gratis. Så kan du nemt og hurtigt komme i gang 
med at planlægge og pynte op! 


