Feestverhuur Picobello, Roeselare

Feesten in stijl
Een opendeurdag voor je bedrijf gepland? Of een receptie, huwelijksfeest of communie
in het verschiet? Of wil je gewoon eens op een originele manier met je vrienden, familie
of collega's aan een mooi gedekte tafel aanschuiven? Als absolute trendsetter in de
feestverhuur gaat Picobello samen met jou op zoek naar de nieuwste materialen om
elke bijeenkomst precies die extra dimensie te geven.

Perfectionist

Verfrissende feestconcepten

"Feestverhuur tot in de puntjes" is de slogan die Picobello al sinds 1991 in de praktijk
brengt. Of je nu een knus familiefeestje, een huwelijk, een bedrijfsfeest of productlaunch
organiseert, alles met natuurlijk tot in de puntjes verzorgd zijn. Picobello slaagt er in om
iedere feestlocatie aan te kleden tot een stijlvol, eigentijds en harmonieus geheel.
Klassiek, strak modern, of lounge, het complete plaatje moet altijd kloppen. Picobello
werd in 1991 in het leven geroepen door de ouders van huidige bestuurderstandem JuliePascale en Guillaume Ruant. Gestart als een eerder basic feestverhuurbedrijfje in Gits,
bouwde de zaak al snel een sterke reputatie op en nestelde ze zich stevig in zijn niche.
Feesten en andere bijeenkomsten, van het kleinste familie- of buurtfeestje tot groots
opgezette walking dinners met meer dan 3000 genodigden in België en Noord-Frankrijk
worden vandaag ondersteund. De kleine loods in Gits werd intussen ingeruild voor een
ruim nieuw handelspand in Roeselare. Daar leiden Julie-Pascale en Guillaume sinds een
viertal jaar een enthousiast team dat inmiddels is aangegroeid tot een twintigtal
medewerkers. Julie-Pascale neemt alles wat het commerciële aangaat voor haar
rekening, Guillaume bekommert zich vooral om het logistieke management. Een
functieverdeling die als ideaal wordt ervaren om de soms complexe organisatie van een
feest vlekkeloos te laten verlopen.

Hoe begin je nu aan de organisatie van een feest dat er 'uitspringt', zowel wat een
vlotte organisatie, als wat de aankleding, sfeer en originaliteit betreft? De
Picobello-showroom in Roeselare biedt alvast een resem aan tastbare sfeertips.
Vooral de vele gedekte tafels zijn een uiting van het permanente streven naar
perfectie en finesse. De sfeeropstellingen in de showroom wijzigen driemaal per
jaar. Ze zijn eigenlijk vooral bedoeld als voorzetten voor wie een nieuwe
invalshoek of inspiratie nodig heeft. Er zijn natuurlijk wel enkele vaste thema's:
Black&White en Winter bijvoorbeeld. Meer uitgesproken zijn dan weer de
occasioneel opgevoerde sferen als de Episode Bohémy, de Marie-Antoinette-stijl
of de La Table Rose-stijl. Heden en verleden worden daarbij telkens op een
verfrissende manier gecombineerd. Trends worden op de voet gevolgd, onder
meer via beursbezoeken (Maison&Objet in Parijs, Spoga in Keulen, ...) zodat ieder
seizoen weer anders is. Alles kan natuurlijk volledig naar de smaak van de klant
worden uitgewerkt.

Immense stock, rollend geleverd

"Lounge- en themafeesten zijn
nog altijd in trek, maar de trend
van het ogenblik is teruggaan
naar het verleden, zij het dan
actueel ingevuld"

Sfeer is één ding, de ruggengraat van een perfecte feestplanning bestaat
natuurlijk ook uit de veelheid van beschikbare materialen. De mogelijkheden die
Picobello hier aanreikt zijn enorm: tafels, stoelen, servies, bestek,
koffiezetapparaten, keukenapparatuur, decoratie-objecten, springkastelen,
speeltoestellen enzovoort. Om de steeds aangroeiende stock overzichtelijk en
snel leverbaar te houden, werd beslist om in 2013 de stockageruimte drastisch uit
te breiden. Doorgaans levert Picobello de materialen van deur tot deur. Ze
worden 'rollend' geleverd, zodat er geen krachttoer vereist is om ze precies op de
gewenste plaats te krijgen. Op moeilijker bereikbare plaatsen wordt de
meeneemheftruck ingezet.

Ervaring troef
Picobello beschikt over een jarenlange ervaring in het ondersteunen van feesten
en andere evenementen. Dat uit zich tot in de details. Voor de traiteurs levert
Picobello bijvoorbeeld standaard alle technische fiches van de koelmaterialen en
keukentoestellen op gas en elektrciteit mee. Picobello zorgt ook voor
permanentie. Op elk moment van de dag of nacht kan er bijgeleverd worden.
Schiet het je de avond van het feest plots te binnen dat je nog iets over het hoofd
hebt gezien? Geen nood, binnen de kortste tijd brengt de Picobello-transporteur
het materiaal ter plekke, en kan je feest vlekkeloos en zonder oponthoud
doorgaan.
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