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Kompleksowa oferta organizacji ślubu i wesela 

Zaczynacie przygotowania do ślubu i wesela? Potrzebujecie świeżych pomysłów, 
doradztwa, konsultacji?  
A może chcielibyście oddać całą organizację w ręce profesjonalnej firmy? 

Chętnie wesprę Was swoim doświadczeniem. 

Podczas rozmowy nakreślimy w myślach Waszą uroczystość, nadamy jej kształt, 
pomarzymy i puścimy wodze fantazji. A potem przekujemy te marzenia w czyn. 
 
Będę Waszym osobistym doradcą ślubnym, który przeprowadzi Was przez ocean 
ślubno-weselnych przygotowań. Doradzę o co zadbać, aby Wasz ślub i wesele były 
takie, jakie sobie wymarzyliście. 

Zyskujecie wiele korzyści. Nie musicie się bowiem martwić o: 

- szukanie i przeglądanie ofert – dostajecie propozycje wyselekcjonowanych  firm i 
oferty dopasowane do swoich potrzeb i możliwości 

- negocjowanie warunków umów – każdą umowę doradca negocjuje dla Was i 
przedstawia Wam  ostateczną wersję 

- to, że poświęcicie czas na dojazdy i spotkania z poszczególnymi podwykonawcami – 
wszystko bowiem załatwicie w jednym miejscu, z jedną osobą, a bardzo dobry kontakt 
telefoniczny i mailowy pozwoli Wam zminimalizować ilość spotkań osobistych 
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- to, że pogubicie się w gąszczu spraw do załatwienia  - Wasz doradca  o wszystkim 
przypomni  i będzie czuwał nad przebiegiem przygotowań 

- to, że na weselu wszystko będzie na Waszej głowie – to zadanie konsultantki 
ślubnej.  
Wy tego dnia macie się przede wszystkim bawić. 

Pakiet – Spełnione Marzenia  

 

Ten pakiet kieruję do osób, które cenią swój czas i chciałyby zlecić przygotowania 

kompleksowo. W tej opcji doradca ślubny jest z Wami od początku przygotowań  

do Dnia Ślubu i Wesela. 

             Skład tego pakietu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb - może  

on obejmować przygotowania poczynając od szukania sali, poprzez zamówienie 

wszystkich usług, a kończąc na obecności doradcy podczas ślubu i wesela. 

Na ten pakiet składa się ponad 30 głównych punktów, które w zależności  

od Waszych oczekiwań i potrzeb, są rozbudowywane o kolejne elementy realizacji. 

m.in.: 

 opracowanie tematu przewodniego uroczystości, 

 pomoc w wyborze miejsca, gdzie odbędzie się ślub oraz przyjęcie 

weselne (szukanie, analiza i porównanie ofert, negocjacje warunków 

umowy, ustalenie menu i brakujących elementów), 
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 opracowanie szacunkowego budżetu uroczystości oraz czuwanie nad 

terminowym regulowaniem płatności, 

 pomoc w doborze wykonawców z zakresu foto i video, 

 doradztwo w zakresie oprawy muzycznej ceremonii ślubnej oraz przyjęcia 

weselnego, 

 pomoc w przygotowaniu atrakcji na tą szczególną okazję, 

 pomoc w wyborze poligrafii, a także jej zamówienie, 

 organizację przewozu Pary Młodej, świadków oraz transport gości (do 

kościoła, na salę weselną oraz po weselu), 

 opracowanie oprawy florystycznej 

Spełnione Marzenia to także: 

 nielimitowane konsultacje dotyczące kwestii związanych z organizacją i 

stylem uroczystości udzielane przez telefon bądź e-mail lub osobiście, 

 zarezerwowanie terminu u wszystkich potrzebnych wykonawców, 

 obecność konsultanta ( dwie osoby) na ślubie i weselu tzw. Koordynacja, 

 rozliczenia z wykonawcami 
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W tym pakiecie negocjuję umowy, ustalam wszystkie szczegóły  z usługodawcami, 

cały czas czuwam nad przebiegiem organizacji. Nie musicie więc kontaktować się   

z wieloma firmami, które dla Was pracują – macie od tego swojego konsultanta.  

Decydując się na współpracę z nami: 

 zawsze macie pod kontrolą całe przygotowania oraz związane z nimi wydatki 
 zyskujecie czas dla siebie i bliskich 
 możecie być pewni, że realizujemy WASZE wizje, a nie swoje 
 dostajecie gwarancję, tego że to Wy decydujecie o każdym wyborze, do nas 

należy przedstawienie tylko wszystkich alternatyw. 
 
      
 

       Dlaczego Wesele z Fantazją ? 

                                            ...bo tego dnia wszystko jest możliwe. 

Zapraszam do kontaktu 
info@weselezfantazja.pl 

Tel. 514-784-689 
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