Vestuvių planavimo / koordinavimo studijos
I DALIS. Teorija. Ką būtina išmanyti ir žinoti vestuvių planuotojai?
1. Vestuvių planavimo Lietuvoje profesijos apžvalga. Vestuvių planavimo rinka. Konkurencinė aplinka.
2. Jaunųjų psichologija. Planuoju pats/samdau planuotoją. Vestuvių planavimo mitai.
3. Labai geras vestuvių planuotojas. Koks jis? Savybės, būtinos darbui. Kokius darbus planuotoja atlieka
ir negali atlikti.
4. Kolektyvo (komandos) formavimas. Galimi darbo modeliai (personalo skaičius, darbų paskirstymas iki
šventės ir šventės dieną, pavaldinų darbo organizavimas).
5. Vestuvių planavimo verslo reklama. Būdai ir galimybės.
6. Kas yra svarbiausia vestuvėse? Ką būtina akcentuoti, o kas ne taip svarbu?
7. Lietuvos šventės vietų apžvalga. Analizė. Privalumų, trūkumų aptarimas.
II DALIS. Trečių šalių paslaugų aptarimas. Ką būtina išmanyti ir žinoti planuotojai bendradarbiaujant
su trečiomis šalimis bei jas rekomenduojant savo klientui:
1. Vizažo ir stiliaus vaidmuo vestuvėse.
2. Fotografijos vaidmuo ir fotosesijos vestuvėse.
3. Video vaidmuo vestuvėse.
4. Floristo, dekoratoriaus vaidmuo vestuvėse.
5. Vedėjo, dj ir muzikanto vaidmuo vestuvėse.
6. Apšvietimo vaidmuo vestuvėse.
7. Kitų pramogų vaidmuo vestuvėse.
III DALIS. Darbas su klientu. Namų darbai ir praktikos:
1. Paslaugos pardavimas klientui, poreikių aiškinimasis. Pagal galimybę praktiniai užsiėmimai pas
Mokytoją ir pas Mokinį. Aptarimas. Klaidų taisymas.
2. Pasiūlymo klientui formavimas. Namų darbai, praktinės užduotys. Analizė, aptarimas:
a) Vestuvių dienos planas. Tipai ir jų sudarymas.
b) Vestuvių biudžeto sudarymas. Mokymasis biudžeto optimizavimo.
c) Meniu, gėrimų, desertų meniu sudarymas.
d) Pasiūlymo klientui pristatymas.
3. Planuotojos/ koordinatorės praktika:
a) Su Mokytojos priežiūra suplanuoti tikras vestuves ir jas įgyvendinti. Analizė, aptarimas.
b) Vestuvų koordinavimo praktika tikrose vestuvėse. Esant galimybei Mokytoja sudarys sąlygas
Mokinei atlikti praktikas vestuvių koordinavimo praktikas. Analizė, aptarimas.
* Ši Programa yra autorinė, sudaryta remiantis asmenine, daugiau nei dešimtį metų dirbančios mokytojos/
vestuvių planuotojos-floristės/dekoratorės Ingos Klimienės (www.vestuviusvente.lt) patirtimi, žiniomis ir
praktika.
* Mokymosi programa yra patvirtinta LR Švietimo ministerijos.
* “Vestuvių Verslo Mokykla” yra registruota Vilniaus miesto savivaldybėje.
* Sėkmingai pabaigus mokymus išduodamas “Vestuvių Verslo Mokyklos” baigimo pažymėjimas, liudijantis
apie mokinio įgytą vestuvių planuotojos/ koordinatorės kvalifikaciją.

