Formularz Wesela

Data ślubu/wesela
Para Młoda (imiona,
nazwiska)
Telefon
E-mail
Inna osoba kontaktowa
(np.świadkowa, mama)
Miejsce ślubu
Godzina ślubu
Dane kontaktowe do
proboszcza/kościelnego
Miejsce wesela
Telefon do Managera Sali
Telefon do Konsultanta
Ślubnego
Planowana ilość gości
Ilość i kształt stołów
Ulubione kolory
Preferowany Styl
aranżacji
Preferowany Motyw
przewodni uroczystości
Ulubione kwiaty
Ulubiony styl kompozycji
Preferowana wysokość
kompozycji
Ilość osób przy stole PM
Czy przekąski będą
stawiane w stoły?
Czy będzie inny ślub w
kościele w tym samy dniu
?
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Sala/hotel/ namiot jaki kolor/styl?

Boho, glamour, romantyczny, styl lat ubiegłych
stuleci, tropikalny, kolorystyczny, regionalny
Np. kolorystyczny/ związany z zawodem/ styl lat
ubiegłych stuleci/hobby itd.

Forma zbita/ luźna/ romantyczna/ sielska itd.
Wysokie czy niskie ?

Zakres dekoracji
Wesele

Kompozycje na stół
prezydialny
- jaka forma
Kompozycje na stoły
gości
-wysokie/niskie/styl
Jaka forma wazonu
Ścianka za PM( np.
tkaninowa, trawa lub
kwiatowa)
Dekoracja wejścia do Sali
Dekoracja CANDY BAR
Dekoracja bufetu
Świeczniki/świeczki
Dekoracja krzeseł
Podświetlenie
architektoniczne
Napis LOVE z żarówkami
Wytwornica baniek
Ścianka kwiatowa ( za
PM lub jako fotobudka)
Napis podświetlany na
ściance
Inicjały lub pełne imiona
Łapacze snów lub koła
rustykalne/boho
Dekoracja toalet (kwiaty)
Inne dekoracje na wesele

Ilość/ wielkość/ kształt/forma
Najlepiej zasugerować się jakimś zdjęciem

Szklane martini/stożek/metalowe stojaki
złote/niskie porcelanowe/srebrne/ szklane

Pokrowce/szarfy/napisy/materiał

Formularz Wesela
Ślub
Ślub kościelny czy w
plenerze?
Dekoracja szpaleru:
Lampiony przy ławkach
Świeczki żywe czy
elektryczne?
Dekoracja przy ławkach, Kwiaty/wstążki/materiał/ kolorystyka
krzesłach (ile ławek?)
Krzesła dla PM i
świadków: białe
drewniane ażurowe
Czerwony/ biały dywan
szer.1m
Rożki z płatkami róż (do
sypania)
Jak dużo?
Płatki świeżych róż przy
ławkach(dowolny kolor)
Kościół- kompozycja pod W jakiej formie? Jedna duża czy kilka
mniejszych/kwiaty mieszane czy jeden rodzaj/
ołtarzem
kolorystyka/ naczynie
Kościół- dekoracja
bocznych ołtarzy
Kościół- kompozycja przy
tabernakulum
Dekoracja miejsca
składania życzeń
Plener- pergola do ślubu Drewniana/ biała
plenerowego
Plener- stół dla urzędnika
Kompozycje kwiatowe
(ile?)
Białe czy z dodatkiem kolorystycznym?
Podesty białe
(130cm,100cm, 80cm,
40cm)
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Dekoracja domu błogosławieństwa

Kompozycje przed
domem
Dekoracja wjazdu
Kompozycje kwiatowe
w domu
Kompozycja na stół

GRATIS!
Kwiaty dla Pary Młodej
Ozdoba ślubna Panny
Młodej
Kulka/wachlarz/kaskadowy/berło/torebka/boho
Jaka forma?
itd.

Rodzaj kwiatów
Kolory
Kwiaty do włosów/
wianek/Półwianek/grzebi
eń
Biżuteria z kwiatów
żywych
Bukiet/ bransoletka
świadkowej
Butonierka dla pana
młodego, świadka,
tatusiów
Bransoletki/biżuteria dla
mam dla mam
Kwiaty dla druhen
Kwiaty dla dzieci
(niosących obrączki)
Inne

Bukiety/korsarze/wianki/biżuteria
Bukieciki/bransoletki/ wianki

Dekoracja pojazdu do ślubu
Rodzaj pojazdu
Kolor pojazdu
Dekoracja klamek
Dekoracja na masce/na
uchwytach/dla koni

Samochód/limuzyna/bryczka/kareta/motocykl/doro
żka

Formularz Wesela
Tablice

Inne
Kwiaty na podziękowanie
dla rodziców
- Flower boxy
- bukiety tradycyjne
- kosze kwiatowe
- kompozycje w szkle

Pozostałe
Dodatkowe informacje
Szacunkowy budżet,
który chcecie Państwo
przeznaczyć
Dodatkowe oczekiwane
atrakcje
Dziękujemy uprzejmie za poświęcony czas na wypełnienie w/w formularza.
Z pewnością zaprocentuje to wyborem najefektowniejszych i spełniających Państwa
oczekiwania aranżacji ślubnych, a Nam pozwoli na precyzyjne przygotowanie tej oferty.
Joanna Pietrzak
,,Amelia” Studio florystyki
Florysta-Konsultant Ślubny
501 301 450
Ul. Młodzieżowa 31L
www.amelia-dekoracjeslubne.pl
e-mail: ameliadekoracjeslubne@wp.pl
Facebook.com/ameliadekoracje
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