INFORMACJE POTRZEBNE DO STWORZENIA
PROJEKTU DEKORACJI I KWIATÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE:
- termin uroczystości
- miejsce ślubu
- miejsce wesela
- godzina ceremonii ślubnej
- ilość gości
- ilość gości przy Waszym stole
- kształt Waszego stołu
- rodzaj i ilość stołów gości
- czy przystawki będę na stołach
- czy napoje gazowane będę na stołach
Poniżej znajdziecie zestawienie najczęściej
wykorzystywanych elementów dekoracji.
Zaznaczcie jakie elementy Was interesują.
Dodatkowo przy np. butonierkach określcie ilość sztuk.
zakres dekoracji WESELE:
- kwiaty na stoły weselne
- świece i świeczniki na stoły weselne
- dekoracja Waszego stołu
- dekoracja tła za Waszym stołem
- dekoracja bufetów
- dekoracja wejścia do sali
- plan sali z dekoracją albo dekoracja planu sali (sam plan sali możecie
zamówić u nas lub u twórcy waszej papeterii i zaproszeń)
- tablice powitalne/informacyjne
- dekoracje wiszące pod sufitem
- dekoracja miejsca do zdjęć
- dekoracja strefy chill
- obrusy

-

serwetki
sztućce
meble np. do strefy chill
dekoracja baru
dekoracja słodkiego bufetu
dekoracja kącika z księgą gości

zakres dekoracji ŚLUB:
- altanka ślubna (bramka, pergola, miejsce ceremonii)
- kwiaty i świece na ślubny stolik
- obrus na ślubny stolik
- dekoracja alejki ślubnej
- rożki z płatkami kwiatów

zakres dekoracji KWIATY OSOBISTE:
- bukiet ślubny
- butonierki
- bransoletki kwiatowe dla druhen/świadkowej
- bukiety dla druhen/świadkowej
- kwiaty dla rodziców
- wianek ślubny
- koszyczek z płatkami kwiatów
- dekoracja samochodu
- kwiatowa obroża dla psa
BUDŻET:
Jaki, szacunkowy, budżet chcecie przeznaczyć na dekoracje i kwiaty?
Dzięki tej informacji mogę stworzyć dla Was bardziej spersonalizowany
projekt, który lepiej i szybciej odpowie na Wasze potrzeby i oczekiwania :)
STYL I KOLORYSTYKA:
kluczem do stworzenia “trafionego”projektu jest poznanie Waszego stylu
i oczekiwań :)
- zdjęcia pokazujące to co Wam się podoba i czego oczekujecie
na Waszej uroczystości
- kolory w jakich chcielibyście udekorować ślub i wesele
- bardzo przydatne jest też zdjęcie sukni ślubnej

