Jūsų šventės vakaro programai siūlome:
Elegantišką, turiningą, kultūringą, specialiai Jums sukurtą vakaro programą (scenarijų), kurią veda
„Vestuvių šventė“ komandos talentingi aktoriai ir atlikėjai (vedėjai/DJ), kalbantys lietuvių, anglų, rusų kalbomis.
Vedėjai ir Dj -puikūs savo srities profesionalai, turintys didelę patirtį, orientuoti į aukštą darbo kokybę.
Kaina derinama individualiai.
Jūsų šventei nesiūlysime:
●
●
●
●
●
●
●
●

piršlių ir jų „korimo“;
komendantų rinkimo;
nesidalinsite povestuviniais darbais, kas plaus indus, kas apatinius...;
vedėjas neskatins kuo daugiau išgerti ir papildyti savo bei kaimyno taurę;
vulgarių žaidimų;
nebus tokių ir panašių atrakcijų: plunksnelių gaudymo, „sėdėjimo“ ant žirnių, kiaušinių daužymo, ir pan.;
nevaidinsite spektakliuose. Manome, kad tai reikėtų daryti teatre aktoriams, o ne svečiams vestuvėse;
nerinksime „šauniausio“ vakaro dalyvio, „labiausiai įkaušusio“, „pasileidusio“ ir pan.
Rekomenduosime:

● Jaunųjų pasitikimo ceremoniją su duona ir druska;
● Jaunųjų palaiminimą ir šeimos židinio perdavimą. Ar to norėsite? Spręsite, žinoma - Jūs.
Neabejotinai pasiūlysime Jums prisidėti prie šventinės programos kūrimo:
● Sukurti gerai apgalvotą jaunųjų kalbą - parodyti dėmesį svečiams ir tėvams.
● Prisidėti prie šventinės programos kūrimo asmeniškai, turėsite paslapčių vienas nuo kito, parodysite dėmesį savo
svečiams kitais, kultūringais būdais.
Tai tik keletas akimirkų iš mūsų organizuotų vestuvių smagios vakaro programos:

*** *** ***

Jeigu vestuves planuojate patys, 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.
● Nuomojame kupolą santuokoms gamtoje. Kaina nuo 350 eu, derinama individualiai.
● Teikiame Individualias konsultacijas vestuvių planavimo klausimais. Jos metu įsigiliname į sužadėtinių poreikius,
nagrinėjame aktualias problemas, dalinamės patirtimi ir patarimais, pateikiame sprendimus, pasiūlymus bei
rekomendacijas vestuvių planavimo klausimais, įskaitant biudžeto planavimą.
Kaina– 110 eu. Trukmė neribojama. Konsultuojame ir skype. Transporto išlaidos už Vilniaus miesto ribos skaičiuojamos
papildomai, pagal faktą.

Tikimės malonaus bendradarbiavimo! J
*** *** ***
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