NABÍDKA SLUŽEB,
BALÍČKŮ
A KALKULACE

Vydej se na cestu k dokonalé svatbě

Co nabízím, jak pracuji a co mou práci vystihuje
PŘÍSTUP

LOKALITA

Dělat nevěsty šťastné mě prostě baví!
Je pro mě důležité, abychom si s
mými klienty vzájemně sedli po
osobnostní stránce. Jen tak jsem
schopná jim poskytnou
pětihvězdičkové služby, na kterých si
zakládám. Jsem perfekcionosta a
kladu na sebe i své dodavatele velmi
vysoké nároky. Udělám maximum pro
to, aby byl Váš svatební den
nezapomenutelný a přesně takový,
jaký jste si vysnili! Při práci se řídím
heslem “Vaše svatba, vaše pravidla!”
Přání a názory mých klientů jsou pro
mě svatá!.

Působím po celé České republice a v
případě domluvy i mimo hranice této
republiky. Schůzky zdarma jsou
možné v kanceláři v Pardubicích,
případně kdekoliv po Praze. Doprava
30 km od Pardubic je zdarma.

Za rok uspořádám velmi omezené
množstí svateb, každý měsíc pouze
jednu. Jen tak dokážu zajistit
pětihvězdičkovou kvalitu, kterou
svým zákazníkům chci dát..

DODAVATELÉ

PÉČE

Nejsem vázána smlouvami s žádnými
dodavateli. Dodavatele vybírám na
míru každé svatbě, konečné slovo
vašak vždy mají snoubenci. Pomohu s
výběrem všech dodavatelů od
svatebního místa po cukrářku,
vizážistku či dekoratéra.

Péče o své klienty, nejenom v jejich
svatební den, ale i v obodbí příprav
samotných je pro mě nesmírně
důležitá. Své klienty si hýčkám a
pečuji o ně s láskou. Respektuji jejich
názory a přání, ktará jsou pro mě
vždy na prvním místě.

KVANTITA VS. KVALITA

Mé služby
NÁVRH DODAVATELŮ A
ROZPOČTU

VÝBĚR DOKONALÉHO MÍSTA
SVATBY

STYLINGOVÝ SERVIS PRO
ŽENICHA A NEVĚSTU

Pomohu vám s výběrem vatebních
dodavatelů na míru vaší svatbě.
Upozorním vás na možná úskalý a
pomohu najít reálná očekávání.
Společně sestavíme svatební
rozpočet, včetně několika variant,
které by mohly nastat.

Pomohu vám s výběrem takového
svatebního místa, které bude
splňovat vaše požadavky a umožní tak
naplnit vaše sny ve skutečnost.
Nejlepší místo pak společně
navštívíme a já vám pomohu z první
schůzky vytěžit maximum, díky tomu
vás pak již nic nepřekvapí při realizaci
vaší svatby a vámi zaplacená záloha
bude dobře investovaná.

Pomohu vám najít ty nejkrásnější
svatební šaty, ve kterých ve svůj velký
den zazáříte. Navrhnu vám tu nejlepší
půjčovnu nebo švadlenu, která naplní
vaše představy v dokonalý výsledek.
Společně najdeme ten nejlepší oblek
pro vašeho snoubence, případně ho
necháme ušít u krejčího, který bude
odpovídat vašim požadavkům.
Poradím a pomohu s výběrem
vizážistky a kadeřnice. Zkrátka se
postarám o to, aby o vás oba bylo ve
váš velký den skvěle postaráno!

Mé služby
POMOC S VÝBĚREM POUZE
JEDNOHO DODAVATELE

OSOBNÍ KONZULTACE

KOORDINACE OBŘADU NEBO
CELÉHO SVATEBNÍHO DNE

Pomohu vám s výběrem kteréhokoli
svatebního dodavatele na míru vaší
svatbě. Od fotografa, kameramana,
DJ či kapely, cateringu, dekoratéra,
půjčovnu dekorací, floristky až po
kouzelníka. Absolvuji s vámi první
schůzku a pomohu vám, abyste z ní
vytěžily maximum a na nic se
nezapomněli zeptat!

Chcete si vše naplánovat a
zorganizovat sama jen se potřebujete
přesvědčit, že jste na nic
nezapomněla? Nebo se Vám do cesty
postavila překážka, se kterou si nevíte
sama rady? Začínáte se svatebními
přípravami a nevíte jak udělat ten
první krok? Jsem tady pro Vás!

Postarám se o to, abyste se po dobu
svého svatebního obřadu případně po
celý svatební den nemuseli o nic
starat. Společně předem připravíme
podrobný harmonogram a já pak
zajistím, aby vše šlapalo jako
hodinky. Od rána až do večera budu
poskytovat maximální péči nejen vám,
ale i hostům. Budu zajišťovat
komunikaci s personálem a
dodavateli. Vyřeším vyvstalé situace
za vás a vy si tak budete moc
nerušeně užít svůj velký den!

Mou rolí je ušetřit vám
čas, peníze a starosti. Vaší
rolí je si svatbu užít a
uchovat si co nejvíce
krásných vzpomínek.
Lucie Roženská

Svatební balíček půl napůl

Balíčky

Chcete si některé dodavatele a komunikaci s nimi obstarat
sami, zajistit určité části svatebních příprav které jsou pro
vás nějakým způsobem osobní a na koordinátora
přenechat ten zbytek? Není problém! Tento balíček je
právě pro vás. Společně se zaměříme na právě na části
svateních příprav, se kterými budete chtít pomoci a výběr
těch dodavatelů, které si nechcete obstarat sami.
Samozřejmostí je má plná péče po celý svatební den.

Svatební balíček od A do Z

Balíčky

Tento balíček je pro nevěsty, které jsou zaneprázdněné natolik, že
hledání možných dodavatelů, místa a všeho okolo svatby je pro ně
nereálné. Případně chtějí celý tento proces svěřit do rukou
profesionála a již od začátku se cítit jako princezna. Tou totiž každá
nevěsta je, pro mě se v tento okamžik stáváte nejdůležitější osobou
na světě! Mým cílem je splnit všechna vaše přání! Pomohu Vám s
nalezením vaší představy o dokonalé svatbě, kterou pak společně
zrealizujeme. V každé fázi příprav Vám budu předkládat na výběr z
několika možností dodavatelů, dekorací a doplňků, které budou
maximálně korespondovat s Vaší představou. Na Vás a panem
božském pak již bude jen výběr. Vytvořím itinerář příprav,
harmonogram svatebního dne, pomůžu se seznamem hostů,
připravím zasedací pořádek a ubytovací seznam hostů, postarám se
aby bylo na váš velký den vše dokonale připraveno a na nic se
nezapomnělo. Ve dne v noci budu připravená Vás povzbudit a
zodpovědět všechny Vaše otázky.Ve svatební den budu Vaší pravou
rukou a zajistím, aby ste se nemusela o nic starat a nic řešit. Vašim
úkolem bude maximálně si svůj svatební den užít, být krásná a
šťastná. Vše ostatní je mým úkolem!

Dělat něvěsty šťastné mě
prostě baví!
Lucie Roženská

Ceník
250 KČ
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15000 KČ

VÝBĚR
DODAVATELE

DODAVATELÉ A
ROZPOČET

OSOBNÍ
KONZULTACE

KOORDINACE

BALÍČKY

Cena je stanovena vždy
individuálně, dle potřeb
snoubenců. Protože každý pár
je jiný, a já ke svým klientům
přistupuji s maximální péčí.
Cenu za své služby stanovuji
vždy na první společné
schůzce, která je zcela
zdrama!

Pojďme si popovídat nad
kávičkou a skvělým dezertem.
Chtěla bych vás poznat. Zajímá
mě, jaký je váš příběh. Jak jste
se poznali? Co vás baví a co ne?
Co máte rádi a co naopak
nesnášíte? Co vás spojuje a v
čem je každý z vás jedinečný? A
hlavně, jak by měla vypadat
vaše svatba snů!

A jaký dojem mají nevěsty po
schůzce semnou?

.. Po schůzce s Vámi jsem se
uklidnila, že to zvládneme
a bude to krásná svatba.
Určitě do toho s vámi jít chci
a spíš si to již bez Vás nedokážu
představit ..
(nevěsta Dagmar)

Kontakt
ž

Ing. Lucie Ro enská
lucie@svatbyslaskou.cz
www.svatbyslaskou.cz
732 449 010

