Vestuvių dienos koordinavimo paslaugų aprašymas

Kiekvienos poros šventės vizija yra skirtinga, todėl vestuvių dienos koordinavimo paslaugų apimtį ir galutinę kainą
galime patikslinti po susitikimo, išsiaiškinus ir aptarus konkrečius poreikius.
Pasiruošimas iki šventės:
● Vestuvių planuotojos patarimai kaip geriau susiplanuoti vestuvių dienos eigą, praktiniai patarimai, rekomendacijos.
● 2-3 susitikimai iki šventės, kurių metu aptariami jaunųjų poreikiai, suderinami vestuvių dienos koordinavimo darbai.
Telefonu ir el. laiškais bendravimas neribotas.
● Visą pasiruošimo šventei laikotarpį jaunieji savarankiškai planuojasi vestuves, bendrauja su pasirinktais paslaugų
teikėjais tiesiogiai, atlieka visus suderinimo su jais klausimus.
● Likus iki šventės 14 dienų atliktų darbų perėmimas iš jaunųjų, kad galėtume tinkamai vykdyti pareigas šventės dieną.
● Šventinę savaitę – paskutinis susitikimas, kurio metu smulkiai ir detaliai patvirtinami darbai vestuvių dieną, bei galutinis
atsiskaitymas.
Vestuvių diena
Ceremonija:
● Ceremonijos vietos paruošimas, jeigu reikia - minimalus padekoravimas.
● Jeigu santuoka išvažiuojamoji – kitų paslaugų teikėjų darbo organizavimas. Pvz.: kupolo pastatymo organizavimas,
įgarsinimas, kėdžių sustatymas ir pan.
● Svečių pasitikimas prieš ceremoniją, koordinavimas po ceremonijos, sveikinimų metu.
● Jaunųjų pasitikimas prieš ceremonija, aptarnavimas po ceremonijos, sveikinimų metu.
● Pasiruošimas sveikinimo ceremonijai, aptarnavimas jo metu: šampanas ir/arba vaišės, dovanos. Jeigu vaišes tiekia
maitinimo įstaiga – jų darbo organizavimas, koordinavimas.
● Gėlių, dovanų perdavimas tėvams arba pristatymas į pobūvio vietą.
● Ceremonijos vietos nupuošimas (jeigu buvo dekoruota) –pagal poreikį.
● Kiti būtini darbai, nenumatyti šiame sąraše.
Pobūvio koordinavimas:
● Šventės vietos minimalus padekoravimas: stalo plano, svečių kortelių, žvakių, žvakidžių, kt. smulkmenų išdėliojimas.
● Svečių pasitikimas pasirinktoje šventės vietoje, pagalba apgyvendinimui - pagal poreikį.
● Jaunųjų atvykimas. Pasitikimo, dovanų įteikimo ceremonijos organizavimas su tėvais (pagal poreikį).
● Maitinimo, vedėjų, Dj, muzikantų ir/ar kt. paslaugų teikėjų pobūvio metu darbo organizavimas, koordinavimas.
● Suplanuotų užmanymų įgyvendinimas, jeigu kyla - problemų sprendimas.
● Šventės kulminacijos organizavimas, koordinavimas 00.00 val.
● Vestuvių dienos koordinavimo trukmė nuo ceremonijos iki 00.00 val.
● Kiti būtini darbai, nenumatyti šiame sąraše.

Įkainiai:
* Vestuvių dienos koordinavimo paslaugų kaina, apimanti ceremoniją ir vakarinę dalį –450 eu.
Galutinė kaina priklauso nuo darbo apimties, derinama individualiai.
* Tik ceremonijos koordinavimo paslaugos kaina nuo 120 eu.
Transporto išlaidos skaičiuojamos papildomai, pagal faktą.
*** *** ***

Papildomai teikiame:
● 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.
● 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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