
Oferta Ślubna

W ofercie znjadują się przykładowe elementy dekoracji, z krótkim opisem i opcjonalną ceną.

Ofertę dedykowaną przygotowujemy zgodnie z Państwa potrzebami i wytycznymi
po wcześniejszym ich uzgodnieniu.



dekoracje
personalne

należą do nich opcjonalnie:
bukiet Panny Młodej

bukiet dla Świadkowej
wianek na głowę

bransolety
butonierki, etc.

Bukiet
zazwyczaj jest wielogatunkowy

i różnorodny
kwiaty i kolory dobieramy, wg. upodobań

Najczęściej spotkacie w nim
piękne i niepowtarzalne odmiany róż angielskich

ceny uzależnione są od użytych gatunków,
ilości użytych roślin,

sezonu ich występowania
ew. materiału użytych wstążek
(jeśli życzcie sobie jedwabne)

przykładowe ceny:
bukiet Ślubny - od 300 zł

bukiet Swiadkowej - od 190 zł
wianek na głowę - od 150 zł

bransolety - od 60 zł
butonierki - od 25 zł



dekoracja
sali
Stoły Gości

Na stoły Gości proponujemy najczęściej dekoracje niższe
(do 40 cm wysokości)

lub wysokie (na stojakach wysokości 60 cm+)

dodatkowe elementy dekoracyjne jakie proponujemy to:
świeczniki, świece, dekoracyjne ramki na numerki stołów

przykładowe ceny
uzależnione są od użytych gatunków,

i ilości roślin,
a także sezonu ich występowania:

niższe dekoracje - od 300 zł
wysokie dekoracje - od 500 zł

naczynia pod dekoracje/stojaki - średnio 10-15 zł/sztuka
świeczniki/cylindry - 10 zł/sztuka

świeczniki do świec stożkowych - od 9 zł/sztuka
świece - stożkowe lub kolbowe - od 5 zł/sztuka

tealighty - 0.60 zł/sztuka

kwiaty/rośliny do wazoników - od 30 zł



dekoracja
sali

dekoracja stołu Pary Młodej

dekoracja może być:
na stole

przed stołem
za stołem

wielkość zależna jest od wielkści stołu
i jego umiejscowienia

dekoracja na stole:

- 
wielkościowo od 0,5m - ceny od 450 zł

dekoracja przed stołem:

często z użyciem roślin doniczkowych
              - ceny od 500 zł/1m

tło za Parą:
w zależności od wielkści, rodzaju i ilości użytych roślin

i tekstyliów - ceny od 1100 zł



dodatkowe
elementy

to:
dekoracja pleneru

zazwyczaj jest to dekoracja łuku kompozycjami
kwiatowymi i materiałem - koszt od 800 zł

dekoracja tablicy, czy listy gości;
kwiaty na tort - to wydatek rzędu 60 zł

do opisanych kosztów całości
doliczamy też :

materiały techniczne - są to wszelkie podstawki,
siatki, odżywki (dzięki którym

dekoracje dłużej zachowują świeżość)
          transport, montaż i demontaż - 
- zajmujemy się całą logistyką przed i po 



podsumowanie

podtalerze, obrusy, oświetlenie sali, etc. - to są to elementy które ustalamy z zewnętrzymi wypożyczalniami.
W związku z tym ich dostępność i ceny nie są zależne od nas. 

Szczegóły co do możliwości wypożyczenia i potrzeb ustalamy z każdą Parą indywidulanie i na bieżąco.

Pamiętajcie, że podaliśmy najczęstrze przykłady.
Jeśli stwierdzicie, że jakiś element przekracza Wasz budżet - powiedzcie o tym.

Jeśli jesteście zainteresowani dopasowaną ofertą - prześlemy Wam plik do wypełnienia
uwzględniający szczegóły, dzięki którym taką ofertę przygotujemy
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lub wejdź na naszą stronę w zakładkę “oferta ślubna” - tam możesz pobrać plik do wypełnienia


