
„PRZEPIS NA DOSKONAŁY ŚLUB” 

 

PROGRAM KONFERENCJI ŚLUBNEJ 

 

BLOK I – ROK PRZED ŚLUBEM 
 
GODZINA CZAS FIRMA PRELEGENT OPIS FORMA 

PREZENTACJI 
12:00 30 

min 
Konferansjer Sławek "Rybka" 

Rybczyński 
� Oficjalne rozpoczęcie. 
� Przywitanie gości. 
� Krótka charakterystyka bloków. 
� Informacje organizacyjne. 

 

 

12:30 30 
min 

Pałac 
Kotulińskich 

Maja Kasprzak � Tradycyjnie czy nowocześnie? - wskazówki przy 
tworzeniu menu weselnego. 

� Zdrowie Młodej Pary, czyli alkohol na weselu - 
ile, jak podać i co wypada. 

� Wokół stołu, czyli winietki, dekoracje, zasady 
rozsadzania gości weselnych. 

� Poza stołem - plenery, bufety,  atrakcje kulinarne 

 
Pokaz slajdów 

Ekspozycja stołów 



�  Rzeczy, o które jeszcze warto spytać restauratora.  
13:00 30 

min 
BadCompany Maciej Ochman � Kto Was będzie fotografował, czyli jak dobrze 

dobrać fotografa?  
� Czy wypada...? o tym jak zachowywać się w 

obecności fotografa?  
� Wybieramy album, akcesoria, dodatki i 

lokalizacje pleneru - rozmawiajmy, razem 
tworzymy pamiątkę na wiele lat  

� Uśmiech fotografa - klucz do drzwi Waszego 
wspólnego sukcesu :)  

� To Wasz dzień, fotograf jest z Wami dla Was! 

 
 
 

Prezentacja 
 

 
PRZERWA: DEGUSTACJA DRINKÓW/ZABAWA Z FOTOBUDKĄ 

 
14:00 30 

min 
Grupa 
Filmowa 

Michał 
Szydłowski  

� Jak zachować się przed kamerą? 
� Scenariusz ślubu + kwestie organizacyjne. 
� Możliwości udokumentowania ślubu – teledyski. 
� W ramach współpracy – podziękowanie dla 

rodziców, filmik od przyjaciół. 
 

 
 

Prezentacja nagrań 
multimedialnych 

14:30 30 
min 

Imprezownia   Sławek "Rybka" 
Rybczyński 

� Na co warto zwrócić największą uwagę przy 
wyborze Dj-a tudzież Zespołu. 

� Dobór repertuaru, muzyka w połączeniu z 
konferansjerką. 

� Nowoczesne spojrzenie: wesele to nie koncert, to 
SHOW.  

� Zaplecze techniczne: jakość muzyki i jej odbiór. 

 
 

Prezentacja nagrań 
multimedialnych 

15:00 5 min Marlena  
Pryszcz 

Skrzypaczka Występ artystyczny Krótki koncert 

Zapowiedź pokazu mody 
Przerwa 20 min 

BLOK II – PÓŁ ROKU PRZED ŚLUBEM 



15:15 30 
min 

Salon FASSON 
 
MODA 
ŚLUBNA 

Dorota 
Wróbel 

� Najnowsze trendy w modzie ślubnej 
� Sposoby zmiany stylizacji dodatkami - pasy, bolerka 

itd. 
� Różne rodzaje okryć 
� Jakie welony pasują do danej sylwetki, kroju sukni na 

przykładach. 

Pokaz mody 

15:45 15 
min 

Fotodziobak Mateusz 
Godzic 

� Fotobudka – oryginalna atrakcja weselna 
� Zabawa na wesoło. 
� Podziękowanie dla gości – papierowa pamiątka w 30 

sekund. 

 
Prezentacja 

 Pokaz: Samba 
Koncert skrzypaczki 

 
16:00 20 

min 
Eve Weddings 
Konsultant 
ślubny 

Ewa Piróg 
Elwira Głód 

� Charakterystyka pracy konsultanta ślubnego. 
� Wesele stylizowane. 
� „Bądź gościem na swoim weselu”. 
� „Możecie być spokojni – wszystko zostało już zapięte 

na ostatni guzik”. 
 

 

ROZDANIE NAGRÓD 
ZAKOŃCZENIE/PODSUMOWANIE  

*Program konferencji może ulec zmianie. 

Po każdej prelekcji będą rozdawane nagrody i bony upominkowe od Partnerów. 


