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Preliminarus dekoro kainynas
Ceremonijos dekoravimas *:
Bažnyčios dekoravimas

Kaina nuo

Pagalvėlės žiedams nuoma
Bažnyčios suolų puošimas gyvomis gėlėmis
(20 vnt)
Puokštė prie altoriaus
Žvakės, žvakidės, kita
Viso, nuo:

10 eu
100 eu
80 eu
Pagal poreikį
100 eu

Išvažiuojamosios santuokos dekoravimas

Kaina nuo

Kupolo ceremonijai nuoma
Puokštė ant ceremonijos staliuko
Kupolo dekoras
Žvakės, žvakidės, kita

300 eu
50 eu
Pagal poreikį
Pagal poreikį
300 eu

Viso, nuo:

Pobūvio dekoravimas*:
Stalų padengimas
Staltiesių nuoma nuo
Kėdžių užvalkalų su kaspinų nuoma
Medžiaginių servetėlių nuoma
Viso 1 stalui, 12 asm., nuo:

Stalų dekoravimas
Gėlių kompozicija
Vardo kortelės
Žvakės, žvakidės
Stalo numerėlis
Pobūvio meniu
Viso 1 stalui, 12 asm., nuo:

Desertų stalas
Tortas 1kg
Desertai
Indų nuoma desertams serviruoti
Staltiesės desertų stalui nuoma
Stalo, ar įdomesnio baldo desertams serviruoti
nuoma
Viso, nuo:

Foto kampelis
Baldų nuoma (kėdžių, sofučių, stalų, lovų ar pan.)
Gėlių kompozicija
Viso, nuo:

Kaina 1 stalui (12 asm.), nuo

Kaina 1 asm., nuo

13 eu
30
12 eu
55 eu

2,5 eu
1 eu
4,58 eu

Kaina 1 stalui (12 asm.), nuo

Kaina 1 asm., nuo

50 eu
12 eu
15 eu
1,5 eu
pagal poreikį
78,5 eu

1 eu

3 eu
6,54 eu

Kaina desertų stalui, nuo
15 eu/kg
100 eu
100 eu
pagal poreikį
pagal poreikį
250 eu

Kaina nuo
150 eu
Pagal poreikį
150 eu
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Kitos paslaugos. Kainos derinamos individualiai
Svečių susodinimo planas
Erdvės dekoras
Svečių/ linkėkimų knyga
Dovanėlės svečiams
Pastabos:
> Dekoravimo idėjos derinamos individualiai.
> Kiekvienos poros norai yra skirtingi, todėl tikslias dekoravimo paslaugų kainas pateikiame po susitikimo, išsiaiškinus ir
aptarus jaunųjų poreikius.
> Į kainas nėra įskaičiuota dekoravimo paslaugų ir transportavimo kaštai.

Dekoravimo paslaugų kaina, apimanti bažnyčios, pobūvio stalų, desertų stalo dekoravimą *, **:
nuo 450 eu.
Ø
Ø
Ø
Ø

Galutinės kainos priklauso nuo darbų apimties, derinama individualiai.
Priemonės dekoravimui – papildomai, pagal poreikius: gėlės, indai desertams, baldai foto kampeliui ir kt.
Galimas atskirų/ dalinis paslaugų teikimas.
Už Vilniaus ribų papildomai skaičiuojamas transportas.

Dekoravimo paslaugų aprašymas
Dekoravimo paslaugos apima šias sritis *:
● Vientisos dekoro linijos sukūrimas, idėjos, spalvų, vizualizacijos pateikimas apimantis ceremoniją, pobūvio vietą, foto
kampelį, ir/ar desertų/gėrimų stalą ir pan., idėjų suderinimas su užsakovu.
● Rekomenduojami tiekėjai kvietimams užsakyti.
● Parenkami floristikos ir dekoro sprendimai, vykdomi suderinimai.
● Užvalkalų, staltiesių, servetėlių užsakymas ir aptarnavimas šventės dieną.
● Pasiūlymų/idėjų stalo kortelėms pateikimas (spaudos, spalvų, rašto, formos), jų paruošimas.
● Svečių sėdėjimo plano paruošimas.
● Pasiūlymų/idėjų pateikimas svečių dovanėlėms, jų paruošimas.
● Pasiūlymų/idėjų pateikimas saldaus stalo dekorui, gėrimų/sūrių, foto kampeliui, paruošimas.
● Pasiūlymų/idėjų pateikimas pobūvio vietos erdvių dekoravimui, paruošimas.
● Pasiūlymų/idėjų pateikimas ceremonijos vietos dekoravimui, paruošimas.
● Dekoro priemonių paruošimas šventei.
● Bažnyčios dekoravimas šventės dieną.
● Pobūvio vietos dekoravimas šventės dieną. Stalai: staltiesės, medžiaginės servetėlės, žvakės, žvakidės, stalo kortelės,
puokštės. Erdvės dekoravimas, desertų stalas, foto kampelis.
● Kitų paslaugų teikėjų logistikos bei darbo organizavimas ir koordinavimas šventės dieną.
● Visų dekoravimo priemonių išvežiojimas ir sutvarkymas po šventės.
Preliminari darbų eiga *:
● Pagalba ir patarimai pasirenkant ceremonijos, pobūvio vietą.
● Pobūvio ir ceremonijos vietos apžiūrėjimas, analizė ir galimybių įvertinimas prieš teikiant dekoro pasiūlymus.
● Vientiso vestuvių šventės dekoro linijos pasiūlymo sukūrimas (tema, stilius, spalvos, etc.) apimantis ceremoniją,
pobūvio vietą, foto kampelį, ir/ar desertų/gėrimų stalą ir pan.
● Dekoro pasiūlymo aptarimas su jaunaisiais, diskusijos, idėjinių sprendimų priėmimas.
● Preliminaraus biudžeto sudarymas ir pateikimas, pagal pasiūlytą dekoro idėją.
● Susitikimo su floristais ir kitais paslaugų teikėjais (jeigu reikia) bei jaunaisiais organizavimas arba jaunųjų atstovavimas
juose.
● Gauto floristų pasiūlymo analizė, jeigu reikia – korekcijos, vizualizacijos jauniesiems pateikimas, suderinimas.
● Idėjų šventiniam tortui ir desertams jauniesiems pateikimas, idėjinis suderinimas (vizualizacija).
● Idėjų foto kampeliui pateikimas, idėjinis suderinimas (vizualizacija).
● Detalios informacijos apie jaunųjų poreikius (desertų, foto kampelio ir kt.), perdavimas reikiamiems paslaugų tiekėjams,
jų pasiūlymų organizavimas.
● Gautų paslaugų teikėjų pasiūlymų analizė, jeigu reikia – korekcijos.
● Patikslinto preliminaraus biudžeto jauniesiems pateikimas, galutinėms diskusijoms ir apsisprendimams.
● Biudžeto mažinimo konsultacijos, koregavimas pagal situaciją.
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● Darbų pasidalijimas (pagal poreikį). Galutinių sprendimų su jaunaisiais patvirtinimas.
● Informacijos apie galutinius jaunųjų sprendimus perdavimas reikiamiems paslaugų teikėjams, paslaugų patvirtinimas ir
informavimas apie pakeitimus.
● Tolimesnis bendravimas su paslaugų tiekėjais dėl detalių ir smulkmenų suderinimo, atstovaujant jaunuosius.
● Reikiamų priemonių dekoro idėjai išpildyti paieška, supirkimas, gamyba, paruošimas ir/ar išnuomojimas.
● Rezervacijų užtikrinimas, logistikos, laiko, kt. specifinių detalių/ techninių dalykų ir pan. suderinimas su paslaugų
teikėjais.
● Papildomos darbo jėgos šventės dienai organizavimas. Su jaunaisiais suderintos informacijos detalus perdavimas,
būsimų darbų aptarimas ir pasiruošimas sklandžiam darbui šventės dieną.
● Dekoravimo priemonių transportavimas į pobūvio ir ceremonijos vietas šventės dieną, dekoravimas.
● Kitų paslaugų teikėjų logistikos bei darbo organizavimas ir koordinavimas šventės dieną.
● Visų dekoravimo priemonių išvežiojimas ir sutvarkymas po šventės.
Pastabos:
* Pateiktame sąraše numatyta darbų eiga yra preliminari, o dekoravimo paslaugos įvardintos tik pagrindinės. Paslaugų
apimtis ir darbų eiga kiekvienu atveju būna individualūs.
** Kiekvienos poros norai yra skirtingi, todėl tikslias dekoravimo paslaugų kainas pateikiame po susitikimo, išsiaiškinus ir
aptarus jaunųjų poreikius.
Tikimės malonaus bendradarbiavimo! J

*** *** ***
Užsakymai priimami: tel. 8659 20134, el. p.: info@vestuviusvente.lt, Skype: Vestuviusvente,
Naujausius darbus rasite vestuvių galerijoje: www.vestuviusvente.lt

