
BEAUTY PARTY
INFORMACIÓ+PREUS



Benvinguts al món de Nya Events, els nostres esdeveniments Beauty Party que es poden 
realitzar als nostres centres de Mollet del Vallès.

Un espai exclusiu, únic i explosiu de sensacions tàctils, olfactives, visuals i gustatives 
que no deixen indiferent a la persona que ha fet el seu pas per Nya i que ha rebut alguna 

de les nostres propostes…

Desitgem que us puguem i us deixeu sorprendre!

Actualment, les propostes de Beauty Party que trobem es componen principalment de 
serveis estètics, acompanyats de càterings o refrigeris, nosaltres fem un pas mes…

Us fem arribar una pinzellada del que podreu trobar al nostre espai de Mollet!

T’atreveixes a descobrir-nos?
Per començar, rebuda i benvinguda, acomodació i explicació de l’experiència a les 

convidades.

La protagonista del esdeveniment rep de forma individual i personalitzada el tractament 
acompanyada de les nostres terapeutes i del grup d’ acompanyants, les quals rebran 
diferents serveis i tractaments a diferents tallers actius, per parelles o individuals, de 

mans, braços, tractament facial, esmaltat d’ungles, maquillatge al nostre spa.

Personalització d’ambient adaptada a la temàtica que vulgueu, en cas de necessitat. 
L’ambient és totalment privat.

Degustació sorpresa en conjunt de dolços i salats, entre altres sorpreses!

Uneix-te a l’experiència Nya Events!



Aquesta és la informació general sobre les nostres Beauty Party, igualment comentar 
que sempre personalitzem els esdeveniments que realitzem i és molt important tota la 
informació que ens pugueu facilitar (música, aromes, sabors, etc) per gaudir al màxim 
l’experiència. 

Habitualment consta de diferents parts semblants a tallers de bellesa, inclou tractaments 
facials (neteja, hidratació i lífting per preparar la pell abans del maquillatge), esmaltat 
d’ungles amb color a escollir, retoc de maquillatge, massatge i exfoliació de mans amb 
cavaterapia. Altres idees opcionals: recorregut spa, barra de tattoos, també maquillatge 
neon, etc. 

Tot això en conjunt amb el nostre càtering: cupcakes, chips daurades, peta-
zetas amb sorpresa sensitiva, crispetes, barra de sucs i aigua. També aquesta 
opció es pot personalitzar, es pot escollir qualsevol tipus de beguda, amb o 
sense alcohol. I posem a la vostra disposició l’exclusiva gastronomia molecular! 

En qualsevol cas, la finalitat d’aquesta experiència és sortir relaxades i arreglades. Com 
pots comprovar, us oferim moltes opcions diferents i estem oberts a valorar altres que 
ens proposeu. 

És molt important saber realment que us agradaria fer, els preus poden variar des de 
45€ per persona amb tot inclòs a 70€, depenen del que decidiu incloure. No tenim 
mínim de persones, i en funció del grup posem més personal.

En cas d’acceptació de pressupost, per reservar el dia cal fer un primer pagament del 
30%.  A continuació, adjuntem els packs tancats dels que disposem encara que podem 
personalitzar la vostra festa.



Beauty Party
kids

Easy-peasy! for kids

· Jacuzzi
· Exfoliación “El País de Nunca Jamás” en manos y brazos 

· Hidratación facial con masaje cráneo-facial 
· Maquillaje infantil

· Bar de tattoos
· Manicura

· Catering
· Karaoke

Duración: 2h
Precio: 35€

Tots els packs tenen inclós: servei Polaroid i
una experiència gustativa/sensitiva de la mà de l’equip Nya

 
*Les Beauty Party realitzades fora del nostre horari comercial (disabte 

tarda, diumenge o dilluns mati) tindrán un suplement de 5€ per persona.
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