
POTEM WTEDY NASTĘPNIE W KOŃCU

Plan ślubnych przygotowań

NAJPIERW

Określenie ogólnej wizji
wesela, rodzaju ślubu,
przybliżonej daty;
Orientacyjna lista gości-
określenie liczby osób;
Wyszukanie obiektów,
porównywanie ofert;
Rezerwacja terminu 

Rezerwacja DJ/zespołu-
umowa podczas
spotkania face2face!
Rezerwacja fotografa
i/lub video- umowa
podczas spotkania !
Rezerwacja terminu 

Rozesłanie Save The Date;

w obiekcie, podpisanie
umowy na podstawowy
pakiet menu

w urzędzie lub kościele;

Wybór świadków;
Opracowanie koncepcji
wizualnej, estetycznej
ślubu i wesela,
Wykonanie listy
potrzebnych
podwykonawców;
Rezerwacja
dekoratora/florysty;
Menu degustacyjne sali

Rezerwacja terminu na
tort, słodki stół;
Wybór dodatkowych
atrakcji, rezerwacja;
Opracowanie oprawy
poligraficznej i papeterii-
zamówienie zaproszeń;

i tortu, wstępny wybór menu;

Zamówienie sukni ślubnej;
Zapisanie się na nauki
przedmałżeńskie;
Zarezerwowanie terminu
wizażystki i fryzjera na próbę
i ślub;
Wybór obrączek, wykonanie
próbnych;
Rezerwacja auta do ślubu,
transportu dla gości;
Wybór stroju i dodatków
Pana Młodego;
Sprawdzenie daty ważności
paszportów przed podróżą
poślubną- wykonanie
nowych w razie potrzeby;
Dokonanie formalności 

Wysyłka zaproszeń;
Pomysł na pierwszy taniec;

w urzędzie i kościele- poradnia
rodzinna;

Stworzenie ramowego
scenariusza dnia ślubu;
Potwierdzenie listy gości;
Wykonanie planu usadzenia
gości przy stołach;
 Zamówienie winietek i planu
stołów;
Agenda wesela z salą
ustalenie menu

Zakup alkoholu;
Rezerwacja noclegów dla
przyjezdnych gości;
Zakup ostatnich dodatków;
Zaplanowanie wieczoru
kawalerskiego/panieńskiego
;
Ustalenie  przebiegu ślubu w
kościele, orszaku ślubnego;
Ostatnie ustalenia z
podwykonawcami i
świadkami- wysłanie im
scenariusza;

i dodatkowych opcji
proponowanych przez salę;

Przećwiczenie pierwszego
tańca;
Wykonanie manicure;
Dostarczenie wszystkich
rzeczy, alkoholu, koszyków
ratunkowych, podziękowań
dla rodziców i winietek do
sali;
Przygotowanie niezbędnych
rzeczy na dzień ślubu
zgodnie ze scenariuszem
(dowody, obrączki itp.);
Wyłączenie telefonu na
wieczór przed ślubem, relaks;
Przygotowanie porządnego
śniadania w dniu ślubu;
Niestresowanie się w dniu
ślubu- przecież wszystko
przygotowane!
Zapomnienie o fotografie i
filmowcu;
Radość z ceremonii!!
Zabawa do rana!

zapłata za usługi, odebranie z sali pozostałego jedzenia i alkoholu , odbiór prezentów, relaks przy czytaniu kartek,
oczekiwanie na zdjęcia, wymiana dokumentów, podróż poślubna;PO WSZYSTKIM

opracowanie:  Magdalena Sołtys


