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Organizujemy śluby zgodne z ideą: 
YOUR CONCEPT – 
-YOUR WEDDING 

 

ZIELIŃSKA CONCEPT powstało z potrzeby tworzenia emocji. Jesteśmy tu dla Was! Cieszcie okresem 

narzeczeństwa oraz dniem zaślubin, a nam powierzcie wymagające aspekty organizacyjne. 

 

Korzyści płynące ze współpracy z Zielińska concept: 

- oszczędność czasu, pieniędzy i stresujących sytuacji, 

- wynegocjowane umowy, 

- oddajesz swoje plany wykwalifikowanej kadrze, 

- współpraca z zaufanymi podwykonawcami. 
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PREMIUM CONCEPT 
 

KOMPLEKOSWA ORGANIZACJA ŚLUBU I WESELA daje 
Państwu Młodym poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy     
z Wami od początku do samego końca, realizując 
zgodnie z harmonogramem wytyczne, będąc do Waszej 
dyspozycji, wspierając oraz doradzając sprawdzone 
rozwiązania. 
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o HARMONOGRAM 
- bezpłatne i niezobowiązujące pierwsze spotkanie w celu omówienia wytycznych ślubu  
  i Waszych pragnień (osobiście lub online), 
- opracowanie budżetu, kosztorysu i harmonogramu ceremonii, 
- przedstawienie oferty dopasowanej dla Waszych potrzeb, 
- rezerwacja terminów. 
 

o ŚLUB 
- zapoznanie Narzeczonych z niezbędną dokumentacją ślubną, 
- przedstawienie procedury postępowania w przypadku ślubu: kościelnego, cywilnego  
  (w USC/ plenerze), konkordatowego. 
 

o MIEJSCE WESELNE 
- przedstawienie sprawdzonych miejsc weselnych, 
- przedstawienie wizji lokalnej,  
- sporządzenie planu sali, 
- pomoc przy doborze menu, alkoholu itp. 
 

o KONCEPCJA KREATYWNA 
- sporządzenie koncepcji kreatywnej, 
- pomoc przy doborze motywu przewodniego wesela. 
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o WYBÓR USŁUGODAWCÓW 
- fotograf, 
- filmowiec, 
- oprawa florystyczna, 
- strefa beauty (make-up, fryzjer, SPA itp.), 
- styliści sukien ślubnych i mody męskiej, 
- oprawa muzyczna,  
- papeteria ślubna (zaproszenia, menu, table plan, winietki, podziękowania, księga gości), 
- pierwszy taniec, 
- pojazd do ślubu,  
- akcesoria ślubne (ozdoby do włosów, obuwie ślubne, bielizna itp.), 
- atrakcje (np. fotobudka, rysowanie piaskiem, pokaz tańca, pokaz barmański, prosseco van,    
  coffee van, strefa chill), 
- opieka nad dziećmi, 
- biuro podróży. 
 

o GOŚCIE 
- zarządzanie listą gości, 
- zapewnienie transportu oraz noclegu, 
- pomoc przy doborze podziękowań w postaci upominków. 
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o PAKIET TRANSFEROWY 
- rezerwacja noclegu dla Państwa Młodych i gości,  
- rezerwacja transportu,  
- organizacja i zarządzanie transportem, 
- pomoc przy organizacji podróży poślubnej Państwa Młodych.  

 
o BUDŻET 

- negocjowanie stawek,  
- regularnie wysyłanie aktualizacji tabelki budżetowej, 
- przypomnienia o zbliżających się terminach płatności z podwykonawcami, 
- rezerwacja terminów, 
- rozliczenia z podwykonawcami. 
 

o KOORDYNACJA 
- rozwiązywanie niespodziewanych sytuacji, 
- sporządzenie i zarządzanie scenariuszem ślubnym,  
- koordynacja ślubu i przyjęcia, 
- potwierdzenie usługodawców,  
- koordynacja bazy podwykonawców,  
- koordynacja dnia ceremonii według scenariusza. 
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   BASIC CONCEPT 
 
 
 
 

Pakiet stworzony dla Par, które zaczęły organizować ślub, 
jednak potrzebują pomocy w pojedynczych 
zagadnieniach. Polecamy podwykonawców oraz 
rozwiązujemy bieżące problemy. Istnieje możliwość 
wykupienia pojedynczych pakietów z oferty PREMIUM. 
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KOORDYNACJA ŚLUBU  
 
 
 
 
 

Dzięki napisanemu i dopilnowanemu scenariuszowi, 
Państwo Młodzi mogą poczuć się gośćmi na swoim 
przyjęciu.  W dniu ceremonii dbamy, aby nie martwili się 
o zbędne ceregiele. Dopilnujemy wszystkich aspektów. 
Tutaj do pomocy wkracza wedding planner, dbając               
o poprawny przebieg ceremonii. 
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KONSULTACJE ŚLUBNE 
 
 
 

Pakiet stworzony dla Par, które chciałyby wesprzeć się 
pojedynczymi zagadnieniami. Chętnie podzielimy się 
wiedzą oraz doradzimy, który z podwykonawców lub jaki 
motyw przewodni sprawdzi się na Waszej ceremonii.  

 

o PAKIET KONSULTINGOWY 
- podpowiadamy rozwiązania organizacyjne,  
- doradzamy sprawdzonych podwykonawców. 
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
W celu uzyskania oferty cenowej zapraszamy do kontaktu mailowego: 

kontakt@zielinskaconcept.com 

 

 


