Sala
weselna
CZYLI JAK WYBRAĆ I NIE
ZWARIOWAĆ

Nasz zespół tworzą dwie
energiczne dziewczynyAneta i Agnieszka, których
głowy zawsze są pełne
dobrych pomysłów.
Nasza agencja Moments
Wedding Planner powstała
z miłości do perfekcji.
Specjalizujemy się
w kompleksowej organizacji
Ślubów i wesel.
Robimy wszystko co w
naszej mocy, aby Para Młoda
mogła uniknąć stresujących
obowiązków.

W Wasze ręce oddajemy
kompendium wiedzy
dotyczące wyboru sali
weselnej.
Przejdziemy przez tematy
motywów weselnych,
i procesu wyboru i rezerwacji
sali. Powiemy Wam na co
zwrócić uwagę przy
podpisaniu umowy i o czym
rozmawiać na spotkaniu
Dzielimy się naszą wiedzą
oraz doświadczeniem, tak,
aby Wasz wybór był
przemyślany i dopasowany
do Waszych potrzeb
i możliwości.
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Wstęp
Wybór i rezerwacja sali weselnej, to jedna
z kluczowych decyzji, jaką muszą podjąć Państwo
Młodzi. W obecnych czasach ilość obiektów jest na
tyle duża, że zamiast zadowolenia z dużego
wachlarza możliwości, czuje się niepewność,
a momentami nawet przerażenie.

Gdzie najlepiej zorganizować wesele? Którą
z dostępnych możliwości wybrać? Czy lepszy
dla Was będzie pałac, dworek, restauracja, a może
dom weselny? Na te i wiele innych pytań odpowiemy
w naszym e-booku.

Po przeczytaniu będziecie wiedzieli, w jaki sposób
przygotować się do poszukiwań wymarzonego
obiektu, gdzie szukać informacji oraz jak rozmawiać
z managera obiektu. Poznacie najistotniejsze kwestie
związane z umową weselną oraz dowiecie się jakich
błędów nie popełniać.
Zatem zaczynamy!
4

Motyw
przewodni

Za czasów naszych dziadków, a nawet i rodziców,
wesele opierało się głównie na organizacji jak
najbardziej hucznego przyjęcia. O nadchodzącym
wydarzeniu wiedziała cała okolica i wszyscy cieszyli
się tą wiadomością. Nikt nie zawracał sobie głowy
dodatkami, kolorystyką czy spójnością. Można
zastanawiać się po co właściwie motyw przewodni
na weselu, skoro kiedyś ludzie bawili się świetnie
bez idealnie dobranych kwiatów i dodatków?
W obecnych czasach cała uroczystość musi mieć
to coś... Dzięki temu przyjęcie nabiera odpowiedniej
atmosfery i harmonii. Motyw przewodni wesela to
pierwsza kwestia, o której narzeczeni powinni
pomyśleć. Dlaczego? Ponieważ to będzie
warunkować wszystkie wybory związane z wizualną
stroną uroczystości. Od tego zależy wybór zaproszeń,
dekoracji, kwiatów oraz dodatków do stylizacji
weselnych. Również wybór sali weselnej definiuje
nam styl, w jakim zostanie zorganizowane przyjęcie.
Każdy z nas swoje wymarzone wesele widzi nieco
inaczej, Dlatego warto razem z partnerem szukać
rozwiązania, które będzie odpowiadać obojgu. Przy
wspólnej organizacji zakochani zbliżają się do siebie i
odkrywają łączące ich cechy.

"Chwila w której Para jest pewna, że wybrany przez
nich motyw jest odpowiedni, staje się punktem wyjścia,
dzięki któremu dalsze podejmowanie decyzji będzie
o wiele łatwiejsze."
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Boho
BOHEMA

SWOBODA

Odbiegamy tu od
perfekcjonizmu i ideału.
Łączymy ze sobą różne
materiały i faktury, tworząc
pewnego rodzaju nieład.
Charakterystyczne dodatki
to frędzle, koronki, pióra
oraz rośliny. Jaskry, wrzosy,
eukaliptus, piwonie... To one
królują wśród bukietów
i dekoracji ślubnych.
Najczęściej wybierane
kolory to biel i zieleń ale
również złoto, kobalt i
szmaragd.

WOLNO

ŚĆ

W stylu boho nie możemy
zapomnieć o drewnie, które
podkreśla stylizację
i nadaje jej naturalnej formy.
Styl boho jest teraz bardzo
często wybierany, jednak
nie pasuje do każdej sali
weselnej, na co warto
zwrócić uwagę przy jej
wyborze.. Najczęściej na ten
styl decydują się pary, które
chcą, aby ich wesele było
na luzie lub te, które marzą
o weselu w plenerze.
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Romantyczny
UCZUCIE

MAGIA

To jeden z bardziej
popularnych stylów, który
na weselach króluje od lat.
Jego kolory to wszystkie
barwy i odcienie różu,
czerwieni oraz fioletu.
W stylu romantycznym
wykorzystujemy żywe
kwiaty, m.in. róże, tulipany,
frezje, gardenie i wiele
dekoracji nawiązujących do
miłości np. napis “Love” lub
elementy z motywem serca.

TAJEMNICA

Przy wyborze miejsca
wesela warto kierować się
możliwością rozstawienia
świec, które stworzą
magiczną atmosferę
i dodadzą uroku całej
uroczystości.
Do dekoracji warto
również wykorzystać
kolorowe obrusy lub
bieżniki a także ściankę
pełną kwiatów.
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Klasyczny
ELEGANCJA

Styl klasyczny to rodzaj
stylizacji bez zbędnych
dodatków, gdzie od razu
można wyczuć idealne
wyczucie smaku i stylu.
Nieśmiertelną barwą jest
oczywiście biel z dodatkiem
odcieni złota i srebra.
Musimy jednak pamiętać,
aby nie przesadzić
z mieniącymi się kolorami,
żeby nie stworzyć stylu
glamour. Oczywiście
w dekoracjach nie może
zabraknąć kwiatów jak
piwonie, lilie czy róże.

STYL

KLASA

Klasyka to prostota, elegancja i
nowoczesność. Kojarzona z
pałacem lub wytworną salą
bankietową jako miejscem na
wesele. Idealne dopasowanie
szczegółów i dodatków
stwarza spójną wizję wesela i
ponadczasowość. Wybór
motywu tradycyjnego
gwarantuje, że oglądając
swoje zdjęcia ślubne za kilka
lat, stylizacje z tego
wyjątkowego dnia nadal będą
w modzie.
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Rustykalny
NATURA DZIKOŚĆ TRADYCJA
Jest mocno związany z
naturą, wsią i tradycją. Stąd
też Pary Młode często na
miejsce zaślubin wybierają
mały skromny kościółek, a
na miejsce wesela stodołę,
winnicę czy nawet wiejską
chatę. Ze względu na
tradycjonalizm i miłość do
natury, w dekoracjach
króluje drewno, kamienie
i kwiaty, a w barwach
odcienie beży, brązów
i szarości.

Styl rustykalny jest idealny
dla osób, które nie
przepadają za zgiełkiem
miast, czy za wielkimi
wystawnymi imprezamia raczej opowiadają się za
sielskim romantyzmem,
sielanką i spokojem. Styl ten
pozwala na organizację
przyjęcia z klasą i dużą dozą
swobody, którą na pewno
docenią Goście weselni. To
powrót do korzeni i bliskość
z naturą.
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Minimalistyczny
ESTETYKA SYMETRIA
Mniej znaczy więcej!
Sięgając do sztuki
zauważamy, że dzieło może
być piękne, nawet jeśli
obnażymy go z
niepotrzebnych elementów.
Organizując wesele w stylu
minimalistycznym kierujemy
się przeświadczeniem, że
liczy się poczucie estetyki
i smaku, a nie ilość
i przepych. Wybieramy
materiały wysokiej jakości,
zarówno projektując
stylizację Państwa Młodych,
jak i dekorację weselne.

Styl ten ciężko stworzyć
w salach bardzo bogato
zdobionych, pełnych
przepychu oraz z wieloma
rodzajami wykończeń.
Minimalizm to dekoracje
z lnu, stali, cementu, betonu
i drewna. Używa się koloru
białego, czarnego i szarego
z dodatkiem żywych odcieni,
by całość nie wyglądała
monotonnie. Minimalizm to
emocje, do których
dodajemy tylko niezbędne
dodatki.
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Glamour
BLASK PRZEPYCH DIAMENTY
Glamour to pojęcie pełne
elegancji, blasku
i przepychu. Wybierając ten
motyw należy liczyć się
z tym, że wesele powinno
opływać w luksusy i błysk.
Najczęściej wykorzystuje się
kolorystykę bieli, złota
z dodatkiem oryginalnych
detali, takich jak: perły czy
piękne tkaniny. Często
wykorzystuje się również
elementy w odcieniach
czerwieni, pudrowego różu
lub przydymionego fioletu.

Panna Młoda i wybrana dla
niej suknia musi lśnić. Długa,
elegancka, gdzieniegdzie
wzbogacona koronkami,
perłami lub kryształami. Sala
weselna nie powinna
odbiegać od motywu
luksusu. Kryształowe
żyrandole, lustra na ścianach
w bogato zdobionych
ramach, duże świeczniki
i piękne krzesła to must
have, w jaki sala musi być
zaopatrzona.
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Motywów przewodnich jest znacznie więcej, jednak ich
aranżacja będzie głównie zależała od dodatkowych
elementów i dekoracji, które znajdą się na sali weselnej
i w stylizacji. Przedstawimy Wam kilka niecodziennych
propozycji motywów przewodnich, nad którymi możecie
się zastanowić, w trakcie wyboru sali weselnej: folkowy,
ekologiczny, hollywoodzki, nowoczesny, retro, leśny,
morski, górski, egzotyczny i zimowy.

Pojawia się więc pytanie- od czego zacząć poszukiwania
wspólnego motywu? Przede wszystkim od ulubionych
kolorów, wspólnego hobby, pasji, a może i zawodów, w
których pracujecie. Można sięgnąć również do
wspomnień, podróży, miejsc, które kojarzą Wam się
najlepiej, i do których chętnie wracacie. Ale także do
ulubionych zwierząt, filmów, kwiatów, muzyki i książek.
Warto również wziąć pod uwagę porę roku i dopasować
motyw do panującej na zewnątrz aury.
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Konkretny plan
działania, czyli jak
to zrobić z głową

Plan działania
1.

Lista Gości

Bez tej podstawowej informacji nie będziecie mogli ocenić, która
sala będzie dla Was i dla Waszych gości odpowiednia. Jeśli planujecie
kameralne wesele, wybór ogromnej sali na ponad 200 osób nie
będzie dobrym pomysłem. To samo, jeśli planujecie zorganizować
wesele na 300, 400 osób. Musicie szukać odpowiedniej wielkości sali,
tak aby każdy Gość miał swobodę przy stole, w poruszaniu się
oraz na parkiecie. Nie kierujcie się tylko poleceniami lub atrakcyjną
ceną. Weźcie pod uwagę górną granicę osób na weselu, ponieważ
Goście mogą Was pozytywnie zaskoczyć i wszyscy potwierdzą swoją
obecność. W początkowej fazie nie należy zakładać, że część osób się
nie pojawi.

2.

Budżet weselny

Przeciętnie koszt sali weselnej to około 50-60% całości budżetu
weselnego. Najlepiej na spokojnie usiąść i w arkuszu kalkulacyjnym po
kolei wypełniać pola. Dzięki temu szybciej uda się oszacować całkowity
koszt wesela. Oczywiście z czasem okaże się, że niektóre z kosztów
odejdą i pojawią się nowe, z czym też trzeba się liczyć. Za pomocą
arkusza od razu będziecie wiedzieć na co prawdopodobnie wydacie
najwięcej, a na czym będzie można zaoszczędzić. Jasną sprawą jest, że
nie każdy do końca orientuje się co ile kosztuje, dlatego tutaj służymy
pomocą i jesteśmy w stanie zaplanować Wasz budżet, tak, aby żaden
wydatek Was nie zaskoczył.
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3.

Co jest dla Was ważne?

Kolejną sprawą jest wspólna dyskusja i oczywiście spisanie
pomysłów, na czym Wam zależy, co koniecznie chcecie mieć
na swoim weselu, a czego kategorycznie nie. Jeżeli marzy Wam
się Ślub w plenerze, od razu należy szukać sali, która oferuje
taką możliwość, a nie liczyć, że na pewno uda się to
zorganizować. Jeśli będziecie mieli sporo gości z zagranicy,
organizacja miejsc noclegowych głównie spoczywa w Waszych
rękach. Należy więc szukać obiektów, które posiadają pokoje
gościnne.

4.

Poszukiwanie sali!

Poszukajcie w swojej pamięci obiektów w których byliście
już na weselu, zapytajcie znajomych, rodziny o polecane sale.
Nie zapomnijcie również o wyszukiwarce internetowej.
W tym pomogą Wam takie serwisy jak:
https://wedding.pl/sale-weselne
https://www.saleweselne.com/
http://www.weselezklasa.pl/sale-weselne,1/
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5.

Czas na spotkanie

Mail, telefon, formularz na stronie kontaktowej - to formy
kontaktu, dzięki którym będziecie mogli skontaktować się z
managerem sali weselnej i umówić na spotkanie. Wybierzcie dogodny
dla Was termin i pojedźcie oglądać Waszą salę. Proponujemy nie
umawiać się na spotkanie w godzinach wieczornych, ponieważ przy
świetle dziennym lepiej zobaczycie, jak wygląda sala. Warto również
zwrócić uwagę na postawę i stosunek managera obiektu. Jeśli macie z
nim dobry kontakt, możecie przewidywać, że współpraca się dobrze
ułoży. Pamiętajcie, że to z nim będziecie się kontaktować w każdej
sprawie i jeśli zajdzie taka potrzeba, to właśnie on będzie reagował na
sytuacje kryzysowe.

Na co zwrócić uwagę przy oglądaniu sali weselnej?
- wygląd obiektu z zewnątrz
- styl sali
- oświetlenie sali
- wielkość parkingu
- wygląd i stan krzeseł oraz stołów
- odległość parkietu od stolików
- stan obrusów i serwet
- rodzaj i stan posiadanej zastawy
- ewentualne uszkodzenia takie jak: obite lub brudne ściany,
połamane płytki
- stan i ilość toalet

Po spotkaniu powinniście otrzymać:
- ofertę na rok, w którym planujecie wesele
- wzór umowy
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6.

Dokonanie wyboru

Mamy świadomość, że wybór sali jest bardzo trudną decyzją,
dlatego koniecznością jest przygotowanie się do niej jak
najlepiej i przede wszystkim jak najwcześniej. Pamiętajcie, aby
umowy zawierać jednak z osobami, które budzą wasze
zaufanie.
Nic tak nie spędza snu z powiek, jak podjęcie decyzji
o wyborze sali weselnej. Nie tylko ze względu na fakt, że jest
to wysoki wydatek, ale przede wszystkim pewność, że
wszystkie formalności będą zgodne z prawem i nie
zostaniemy oszukani.
Należy dokładnie przejrzeć opinie o danym obiekcie i obejrzeć
ich dotychczasowe realizacje. Zanim podejmiecie jakąkolwiek
decyzję, przeczytajcie umowę nawet kilka razy, tak dla
pewności.
Po obejrzeniu kilku sal, zastanówcie się która najlepiej
odpowiada Waszym oczekiwaniom i dokonajcie ostatecznej
rezerwacji.
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40 pytań do

managera obiektu.
1.
2.
3.
4.
5.

Jaką powierzchnię ogólną ma obiekt?
Jaką powierzchnią taneczną dysponuje sala?
Iloma salami dysponuje obiekt?
Czy można wynająć go na wyłączność?
Ile przyjęć weselnych może odbyć się w obiekcie w tym
samym czasie?
6. Ile obiekt posiada toalet?
7. Czy obiekt posiada klimatyzację?
8. Czy posiada dodatkowe oświetlenie?
9. Czy część jadalna i taneczna znajduje się w tym samym
pomieszczeniu?
10. Z jakim rodzajem parkietu tanecznego mamy do czynienia?
11. Czy obiekt dysponuje parkingiem dla Gości?
12. Jaka jest cena za menu?
13. Jaka jest cena za menu dla dzieci?
14. Co składa się na całościową cenę?
15. Czy po weselu Para otrzymuje jedzenie, które zostało?
16. Co dokładnie zawiera menu?
17. Czy zawarte są w nim napoje alkoholowe lub bezalkoholowe?
18. Czy Para Młoda może sama zakupić alkohol?
19. Czy alkohol można zakupić w obiekcie?
20. Czy alkohol podawany jest w coolerach?
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21. Ilu kelnerów przypada na stolik, a w przypadku Gości
obcojęzycznych, czy kelnerzy znają języki obce?
22. Jak wygląda kwestia tortu, czy jest dodatkowo płatny?
23. Czy obiekt posiada chłodnię na przetrzymanie tortu?
24. Czy występuje opłata korkowa?
25. Czy jest możliwość dostarczenia własnych wyrobów,
np. wędlin, ciast i jak to wygląda w praktyce?
26. Jakimi sala dysponuje stolikami (okrągłe, kwadratowe)?
27. Jaką dysponuje zastawą?
28. Jakim rodzajem krzeseł i obrusów?
29. Jakie są kolory i wzory serwet?
30. Czy obiekt posiada własnego barmana i ile wynosi opłata?
31. Do której może trwać przyjęcie weselne i ile wynosi koszt
jego ewentualnego przedłużenia?
32. Czy obiekt jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych?
33. Czy w obiekcie znajdują się miejsca noclegowe?
34. Jaka jest cena za wynajem pokoju oraz godziny
zakwaterowania?
35. Czy podczas wesela jest serwis sprzątający?
36. Czy obiekt posiada własny agregat w razie awarii?
37. Czy jest możliwość puszczania sztucznych ogni?
38. Czy w obiekcie znajduje się szatnia?
39. Jak wyglądają płatności za wynajem obiektu (transze),
kwestia zadatku/zaliczki?
40. Kiedy należy podać ostateczną liczbę gości?
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Rodzaje
obiektów
weselnych

Decyzja o wyborze sali weselnej jest jedną
z pierwszych i najistotniejszych, jaką Para
Młoda musi podjąć na początku swojej drogi
do wymarzonego Ślubu. To właśnie ten
element stanowi największy wydatek, dlatego
też musi być mocno przemyślany. Wybór sali
powinien opierać się na motywie, w jakim
widzicie swoje wesele oraz na budżecie jaki
posiadacie. Postaramy się w kilku słowach
przybliżyć Wam najważniejsze cechy
popularnych miejsc, w których organizowane
są wesela. Dzięki temu będziecie wiedzieli,
czego można się spodziewać lub wymagać od
obiektu. Każde województwo posiada
co najmniej jeden z wymienionych rodzajów
obiektów.
Oto i one...
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Sala bankietowa
Sala bankietowa to ogólna nazwa na dużą salę, przeznaczoną
na organizację wesel. Bardzo często sale bankietowe są
częścią hotelu lub restauracji, albo występują jako
wyizolowane budynki. Charakteryzują się
ponadczasowością, klasą i elegancją.
Kolorystyka przeważnie jest jasna z ornamentami na
ścianach, co dodatkowo podnosi elegancję miejsca. Sale
bankietowe to najczęściej wybierane sale wśród Młodych Par.
Bardzo często posiadają udogodnienia takie jak: sala dla
dzieci, duży parking, czy też usprawnienia dla osób
niepełnosprawnych.
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Dworek/Pałacyk
Najczęściej
charakteryzują się bardzo
eleganckim wnętrzem
i dużym ogrodem. Często
wybierane przez osoby
marzące o weselu
w stylu królewskim,
tradycyjnym czy
glamour. Charakteryzują
się bogatym zdobienim
wnętrz, stąd dodatkowe
dekoracje (za wyjątkiem
kwiatów) są czasem
zbędne.

To obiekty łączące
historię i sztukę, dlatego
są idealnym miejscem do
sesji zdjęciowej. Jeśli
bierzemy Ślub
w zabytkowym pałacyku
lub dworku, musimy się
liczyć z wyższymi cenami
za osobę bądź
dodatkowymi opłatami
za wynajem sali.
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Hotel

Hotelowe restauracje podobnie jak sale bankietowe
zazwyczaj urządzane są w stylu eleganckim.
Największą ich zaletą jest zaplecze noclegowe,
które gwarantują Gościom. W takich miejscach
obsługa najczęściej zajmuje się kompleksową
organizacją wesela. W sali restauracyjnej można
zaaranżować niemalże każdy motyw przewodni
wesela- dobierając odpowiednie dodatki. Minusem
jest obecność innych gości hotelowych, bowiem
takie obiekty ciężko jest wynająć na wyłączność.
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Folwark

Folwarki to miejsca zlokalizowane na obrzeżach miast
lub na wsiach. Najczęściej drewniane, z zewnątrz
przypominające dużą karczmę. Belki na suficie
w połączeniu z żywymi kwiatami tworzą niezwykłą
atmosferę. To powrót do wiejskich klimatów i bliskość
natury. Obiekty cieszą się dużą popularnością wsród
wesel boho, rustykalnych, minimalistycznych
oraz tradycyjnych. Menu jest zawsze dobrze
dopasowane, a serwowane dania odzwierciedlają
klimat miejsca.
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Stodoła
To obiekt wzorowany na
wiejskich stodołach.
Charakteryzują się dużą
przestrzenią oraz wysokim
sufitem.
Idealnie odnajdą się tutaj
osoby pragnące
zorganizować wesele w stylu
rustykalnym, boho lub
minimalistycznym.
Otaczające zewsząd
drewno sprawia, że Goście
czują ciepłą atmosferę
i niecodzienny klimat.

To wybór dla osób
kochających naturę.
Przy dekoracji stodoły
warto zastanowić się
nad światełkami lub
girlandami, które
przyozdobią wnętrze
i nadadzą niesamowity,
magiczny nastrój.
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Loft
Sale loftowe charakteryzują
surowym stylem, ale potrafiącym
stworzyć bardzo przyjazny klimat
i atmosferę. Szarość w postaci
betonu i stali, czerń, surowa
cegła oraz duża ilość
zielonych roślin to słowa
opisujące te sale. Coraz częściej
Pary wybierają właśnie takie
miejsca na swoje wesele,
ponieważ wnętrze naprawdę
potrafi zaskoczyć.

Pasują zarówno do stylu
minimalistycznego
i boho. Warto jednak
pamiętać, że w sali
loftowej raczej nie
zorganizujemy przyjęcia
na 200 i więcej osób,
ponieważ z reguły sale te
mają mniejsze
powierzchnie.
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Namiot
plenerowy
Namioty plenerowe to tzw. nowinka technologiczna współczesnych
wesel. To must have jeśli chcemy zorganizować wesele
w plenerze, ponieważ pogody nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a
warto zawsze mieć plan B. Mogą być zarówno ocieplane jak i
klimatyzowane. Wynajem namiotu nie należy do najtańszych opcji,
gdyż sam namiot to nie wszystko. Należy się liczyć
z dodatkowymi opłatami, takimi jak: wynajem paneli modułowych,
toalet, klimatyzacji i chłodni. Można również szukać obiektów, które
na swoim terenie posiadają już stacjonarny namiot oraz całe
niezbędne zaplecze.
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Pamiętajmy jednak, że nazwy miejsc do
organizacji wesel czasem nie są
powiązane z realnym stylem sali i jej
wyglądem. Równie dobrze może okazać
się, że w sali, która jest w stylu glamour
możemy zorganizować wesele w stylu
boho.
Ostateczny wygląd będzie zależny od
aranżacji oraz dodatków. Dlatego warto
przejrzeć zdjęcia, które były realizowane
w wybranej przez Was sali i zastanowić
się, czy wpasowuje się w Wasze gusta.
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Umowa

Przechodząc do umowy, przeanalizujmy elementy, które
powinny się w niej znaleźć. Jeśli coś nie jest dla Was jasne,
w pierwszej kolejności pytajcie o wyjaśnienie managera
obiektu. Jeśli jednak dalej macie wątpliwości co do
przedstawionej umowy, skontaktujcie się z prawnikiem lub
wedding plannerem.
Każda umowa powinna zawierać:
Podmioty, pomiędzy którymi jest zawarta, miejsce, datę
oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia przyjęcia
weselnego
Informację o cenie za każdą dodatkową godzinę
w przypadku przedłużenia wesela
Liczbę minimalnej i maksymalnej ilości gości weselnych
Datę, kiedy klient zadeklaruje ostateczną liczbę gości
Odpowiedzialność za wyrządzone szkody
Dokładny plan płatności z wysokością zadatku/ zaliczki
i datami płatności
Zasady i kary z powodu rezygnacji lub anulowania umowy
Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
Informacja o rezerwacji miejsc noclegowych
Adnotacje o ZAIKS, opłacie korkowej oraz inflacji
Elementy składające się na całościowy koszt wesela
Czas, w którym można rozpocząć montaż oświetlenia
i dekoracji
Zastrzeżenie o publikacji zdjęć Pary Młodej
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Załącznikiem do umowy są:
Oferta, czyli wycena konkretnego rodzaju
menu z uwzględnieniem zniżki dla dzieci
i obsługi (jeżeli takowe zniżki istnieją)
Harmonogram dnia wesela
Kalkulacja wesela
Kalkulacja rezerwacji noclegów
Kalkulacja dodatkowych atrakcji

Pamiętajcie, że umowy nie spisuje się na dobre
czasy, tylko na sytuacje niespodziewane lub
kryzysowe.
Zanim ją podpiszecie przeczytajcie kilkakrotnie
i upewnijcie się, że wszystkie podpunkty są dla
Was zrozumiałe.
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najczęściej popełnianych
błędów przy wyborze sali weselnej
1. Brak osobistego zapoznania się z miejscem przed
wizytą. (Jeśli nie macie takiej możliwości, bo np.
przebywacie za granicą, poproście o to zaufaną osobę)
2. Zbyt pochopne podjęcie decyzji (nie dopytywanie o
wszystkie szczegóły i ukryte koszta)
3. Decydowanie się na pierwszy lepszy termin (jeśli
marzycie o Ślubie w lecie, a wybieracie termin zimowy
bo tylko taki został)
4. Nieprzeczytanie umowy lub brak jej zrozumienia
5. Zawieranie umów ustnych (wszystko należy mieć
spisane na papierze)
6. Zbyt duża lub za mała sala weselna względem liczby
Gości
7. Wybór sali tylko dlatego, że ktoś ją polecił lub wybór
wynikający z upodobań innych osób (np. rodziny)
8. Wybór sali w bardzo dużej odległości od kościoła (za
wyjątkiem miejscowości, gdzie nie ma innego wyjścia)
9. Wybór sali, która nie pasuje do motywu Ślubu
10. Brak klimatyzacji, ogródka lub tarasu (zwłaszcza, kiedy
wesele odbywa się w czasie lata)
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Drodzy narzeczeni, zdajemy sobie sprawę
z ilości rzeczy, które macie na głowie
w związku z waszym wymarzonym
weselem, ale pamiętajcie- przemyślany
wybór sali weselnej to już połowa sukcesu.
Warto podjąć decyzję samodzielnie i nie
dać sobie narzucać zdania innych osób.
To jest tylko i wyłącznie Wasz dzień,
i to Wy decydujecie jaki będzie.
Mamy nadzieję, że nasz poradnik pomoże
Wam w rozwikłaniu problemów
związanych z wyborem sali i ułatwi Wam
dokonanie ostatecznego wyboru.
Powodzenia!
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Jeśli potrzebujecie porady dotyczącej wyboru
sali weselnej, lub ciągle nie możecie znaleźć tej
idealnej, to zapraszamy Was do kontaktu.
aneta@moments-planner.pl
agnieszka@moments-planner.pl
A jeśli szukacie wedding plannera do organizacji
lub koordynacji Waszego wesela, to zapoznajcie
się z naszą ofertą, a na pewno wybierzecie coś
dla siebie!
https://moments-planner.pl/oferta/
W poszukiwaniu ślubnych inspiracji i pomysłów
zapraszamy Was na nasze portale
społecznościowe. Tam znajdziecie sporo
ciekawych zdjęć i rozwiązań, które pomogą Wam
w trudnych weselnych wyborach.
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