O CZYM PAMIĘTAĆ I O CO PYTAĆ PODCZAS ORGANIZACJI ŚLUBU I WESELA
Podczas poszukiwań odpowiednich wykonawców usług Nowożeńcy nie zawsze mają głowę do szczegółów i nie wiedzą, o co
pytać i na co zwrócić uwagę. Przedstawiamy Wam listę, która pomoże Wam wybrać najlepszych wykonawców, dzięki czemu
unikniecie wpadek podczas uroczystości.	
  
	
  

Sala na przyjęcie weselne
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Czy jest dostępna w wybranym przez Was
terminie?
Czy zmieści tylu gości, ilu zamierzacie zaprosić?
Czy położona jest blisko miejsca ceremonii
ślubnej?
Czy mieści się w Waszym budżecie?
Czy sala posiada swoje własne zaplecze
kuchenne, czy też musicie catering wynająć
osobno (obejrzyjcie menu)?
Czy na terenie obiektu odbędą się jeszcze inne
wesela tego dnia i czy nie będzie to Wam
przeszkadzać?
Czy dostępne są tam pokoje noclegowe i czy
będziecie mogli z nich skorzystać (zapytajcie o
zniżkę)?
Czy istnieje możliwość zorganizowania atrakcji
takich, jak fajerwerki, świece, fontanna czekolady
i inne?
Czy podana cena zawiera podatek VAT i
wszystkie inne opłaty (korkowe, serwis, alkohol
itp.)?
Czy istnieje możliwość zorganizowania tam
poprawin / obiadu / brunchu?

Salon sukni ślubnych
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Czy trzeba umawiać się na przymiarkę (jeśli tak,
to z jakim wyprzedzeniem)?
Czy jest określony limit czasowy dla jednej osoby
na przymiarki?
Jak długo należy czekać na uszycie wybranej
sukienki?
Ile wynosi zaliczka i jakie są procedury jej zwrotu?
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Czy obejrzeliście jego dotychczasowe portfolio?
Jakiego sprzętu używa?
Ile zdjęć zrobi podczas całej uroczystości i ile
przeznaczonych będzie do portfolio?
Jak długo na przyjęciu fotograf będzie obecny?
Kiedy otrzymacie gotowe zdjęcia?
Jaką formę będzie miał album – tradycyjną, w
formie książki, czy elektroniczną on-line?
Czy podany koszt obejmuje dzień uroczystości +
sesję nowożeńców?

Czy potrawy z różnych wariantów menu mogą
być mieszane i zmieniane wg Waszych potrzeb?
Czy istnieje możliwość degustacji potraw?
Czy zapewniają kelnerów i barmanów?
Czy kelnerzy roznoszą potrawy i alkohol?
Czy zapewniają napoje i alkohol?

Tort
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Czy dostępne jest portfolio prac / wypieków
cukierni?
Czy sami możecie wybrać smak tortu?
Czy istnieje możliwość degustacji?
Kiedy należy zapłacić za wypieki?
Czy cena zawiera transport?

Florysta i dekorator
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Czy dostępne jest portfolio prac firmy?
Ile przyjęć tego dnia będzie obsługiwać?
Czy wiązanki mogą zostać dostarczone w
wybrane przez Was miejsce?
Kto będzie zakładał a potem zdejmował
dekoracje w sali?
Czy firma udekoruje Wasz samochód do ślubu,
czy musicie zrobić to sami?
Jakie kwiaty sprawdzają się o tej porze roku?
Jaki bukiet pasuje do sukni panny młodej?
Jak daleko może dojechać, aby udekorować
miejsce ślubu i wesela?
Jak dużo czasu potrzebują na udekorowanie
miejsca ślubu i wesela?

Zespół / DJ
!

Fotograf
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Catering
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Czy muzycy mogą zagrać również podczas ślubu
i składania życzeń?
Czy mają ustalona listę granych utworów?
Kto decyduje o tym, jaka muzyka jest grana na
przyjęciu?
Czy podczas przerw / posiłków puszczają muzykę
mechaniczną?
Czy zespół może zaprezentować Wam demo
swoich umiejętności?
Jak długo grają?
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