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rodzaje usług
- DOPASUJEMY SIĘ DO WASZYCH POTRZEB- 

KOMPLEKSOWA

ORGANIZACJA ŚLUBU 

WYBRANE ELEMENTY

PRZYGOTOWAŃ

KOORDYNACJA

DNIA ŚLUBU



doradztwo w wyborze motywu przewodniego oraz stylu wesela
rezerwacja miejsc oraz terminów u usługodawców
pomoc przy wypełnianiu i składaniu formalności ślubnych

podpisywanie umów z usługodawcami
negocjacje cen
rozliczenia finansowe
wypełnianie dokumentów i podpisywanie umów

opracowanie budżetu oraz kosztorysu
prezentacja proponowanych miejsc do organizacji wesela oraz wizja lokalna
dobór odpowiednich usługodawców m.in.:

osobisty stylista i wizażysta ślubny dla Państwa Młodych
zamówienie oraz nadzór nad realizacją papeterii ślubnej
organizacja transportu i noclegów dla Pary Młodej i Gości
dodatkowe atrakcje (np. Prosecco Van,  wypożyczalnia dekoracji)
przygotowanie pełnego harmonogramu dnia ślubu i scenariusza weselnego
koordynacja dnia ślubu
formalności i dodatkowe usługi po przyjęciu weselnym

       oprawa muzyczna, fotografia, video, dekoracja, florystyka, oświetlenie, 
        transport, tort, usługi barmańskie i inne

Kompleksowa organizacja



Wybrane elementy przygotowań
Potrzebujecie pomocy tylko przy wybranych
elementach przygotowań do Ślubu? 
Na pierwszym miejscu stawiamy Wasze potrzeby!

Na pierwszej niezobowiązującej rozmowie przy dobrej kawie lub
online, przeprowadzamy pełen wywiad i ankietę, dzięki której
możemy poznać Wasze wymagania i potrzeby. 
Dzięki temu proces przygotowań jest szybszy i łatwiejszy- a sami
wybieracie tylko to czego potrzebujecie. 
Następnie przygotowujemy ofertę i indywidualnie ją wyceniamy. 



sprawdzenie poprawności dotychczasowych umów z usługodawcami
przygotowanie harmonogramu ceremonii ślubnej & przyjęcia weselnego
dopracowanie harmonogramu o wymagania podwykonawców
przedstawienie ustaleń podwykonawcom i Parze Młodej
ustalenie najistotniejszych zadań oraz dopracowanie szczegółów

nadzór nad realizacją zadań podwykonawców
nadzór nad przygotowaniem sali weselnej i miejsca ceremonii ślubnej
dopilnowanie ustawienia dekoracji
koordynacja transportu Gości weselnych
pomoc w przygotowaniach Pary Młodej
koordynowanie harmonogramu przyjęcia weselnego
reagowanie na ewentualne nieprzewidziane sytuacje
odciążenie Państwa Młodych od wszystkich obowiązków w Dniu Ślubu

To  coś więcej niż tylko obecność na Waszym Ślubie. 
Na co możecie liczyć?

Zakres naszych działań przed ceremonią ślubną

Zakres działań w Dniu Ślubu:

Koorydnacja Dnia Ślubu



Korzyści ze współpracy
Oszczędność czasu i nerwów przy wielogodzinnych
poszukiwaniach obiektu i usługodawców- jako firma kontaktujemy
się z nimi i wymieniamy kilkanaście maili i telefonów zanim oferta
czy umowa do Was trafi
Całkowite odciążenie od obowiązków organizacji ceremonii Ślubu
i przyjęcia weselnego
Przedstawienie tylko dopasowanych usługodawców
Negocjacje cen z usługodawcami
Pewność do jakości usług podwykonawców
Świeże spojrzenie i znajomość najnowszych trendów
Stały kontakt i dostępność do Konsultanta Ślubnego
Pilnowanie budżetu weselnego
Bezpieczeństwo zawieranych umów
Zarządzanie w kryzysowych sytuacjach
Płatność ratalna
Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przyjęcia weselnego



Zapraszamy do
współpracy

 

-TO WŁAŚNIE WYJĄTKOWE MOMENTY
TWORZĄ NAJPIĘKNIEJSZE WSPOMNIENIA-
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