Individualios konsultacijos paslaugų aprašymas

Kiekvienos poros šventės vizija yra skirtinga, todėl pateiktas paslaugų sąrašas yra preliminarus. Individualios
konsultacijos metu įsigiliname į sužadėtinių poreikius, nagrinėjame aktualias problemas, dalinamės patirtimi ir patarimais,
pateikiame sprendimus, pasiūlymus bei rekomendacijas vestuvių planavimo klausimais.
Individuali konsultacija apima:
● Susitikimą su vestuvių planuotoja „gyvai“ arba skype. Trukmė -neribojama.
● Aiškinamės Jūsų poreikius, galimybes, lūkesius. Analizuojame problemas, su kuriomis susiduriate planuodami šventę.
● Teikiame pasiūlymus problemoms spręsti, dalinamės patirtimi kaip geriau planuoti šventę, rekomendacijomis.
● Patariame kaip geriau susikurti tobulą dienos planą, patogų ne tik jauniesiems, bet ir svečiams. Detaliai. Nuo
ceremonijos iki pobūvio.
● Patariame biudžeto sudarymo klausimais. Pasidaliname patirtimi kaip ir kur galima būtų sutaupyti, kokių klaidų vengti.
● Dalinamės patirtimi ir rekomendacijomis kaip išsirinkti tinkamą šventės vietą, kaip tinkamai sudaryti meniu, į ką atkreipti
dėmesį.
● Jeigu reikia rekomenduojame: vedėją, dj, fotografą ir kt. paslaugų teikėjus.
● Planuojant išvažiuojamąją santuoką gamtoje arba vestuvių popietę dalinamės žiniomis kaip sklandžiai tai įgyvendinti.
Papasakojame tokių švenčių niuansus, pateikiame patarimus.
● Dekoravimas ir floristika. Dalinamės patirtimi, patarimais, rekomendacijomis.
● Pagal poreikį konsultuojame aprangos klausimais. Dalinamės rekomendacijomis.
● Konsultuojame kitais klausimais, nepaminėtais šiame sąraše. Dalinamės patirtimi, įžvalgomis, rekomendacijomis.
Įkainiai:
* Individualios konsultacijos paslaugų kaina – 110 eu. Trukmė neribojama. Konsultuojame ir skype.
* Transporto išlaidos už Vilniaus miesto ribos skaičiuojamos papildomai, pagal faktą.
*** *** ***

Jeigu vestuves planuojate patys, taip pat siūlome:
● Vestuvių dienos koordinavimo paslaugas, apimančias visų paslaugų teikėjų darbo šventės dieną organizavimą,
šventės eigos ir svečių koordinavimą, problemų sprendimą, Jūsų užmanymų įgyvendinimą šventėje.
Kaina nuo 450 eu. Galutinė kaina priklauso nuo darbo apimties, derinama individualiai.
● Vedėjo, Dj paslaugas vakaro programai. Programa turininga, kultūringa, nevulgari. Vedėjas ir Dj -puikūs savo srities
profesionalai, turintys didelę patirtį, orientuoti į aukštą darbo kokybę. Kaina derinama individualiai.
● Nuomojame kupolą santuokoms gamtoje. Kaina nuo 350 eu, derinama individualiai.
Tikimės malonaus bendradarbiavimo! J
*** *** ***
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