Svatební nabídka
SLUŽBY A KALKULACE

Služby & Přístup
Místo svatby
Jsme svatební agentura se sídlem v Praze a na trhu jsme
od roku 2014. Realizujeme svatby po celé České
republice. S výběrem místa Vám rádi pomůžeme. Nejsme
vázaní lokalitou ani konkrétním dodavatelem, takže jsme
objektivní a jde nám především o preference snoubenců.
Svatební téma
Výběr barev a konceptu svatby s Vámi
nejdřív skonzultujeme a doporučíme Vám i styl výzdoby,
který se hodí k vybranému místu.
Dodavatelé
Zajistíme pro vás kompletní svatební služby jako je
oddávající, hudba, fotograf, kameraman, catering, dort
nebo program a ručíme za jejich profesionálně
odvedenou práci. Pokud máte vybraného už vlastního
dodavatele, budeme velice rádi spolupracovat i s ním.
Náš přístup
K Vaší svatbě přistupujeme se vší péčí a důrazem na
kvalitu a individualitu. Nejdříve Vás rádi poznáme a pak
vybereme služby na míru, které ještě hledáte nebo jste
opomněli.

První osobní setkání
První meeting a předběžná kalkulace jsou bezplatné.
Rádi Vás nejdříve osobně poznáme a
cenu i servis přizpůsobíme Vašemu rozpočtu.

Naše služby
Svatební místo
Doporučíme Vám svatební lokalitu a zařídíme kompletní komunikaci ohledně kalkulace jídla
a nápojů. V případě lokality bez vlastní kuchně, zajistíme catering, barmany a obsluhu.
Pokud už lokalitu vybranou máte, budeme pokračovat v komunikaci a zařizování za Vás.
Svatební dort a zákusky
Domluvíme Vám setkání s cukrářkou na ochutnávku dortů a zajistíme vše sladké pro Váš
den. Postavíme sweet bar na míru a komunikujeme i s Vašimi vlastními dodavateli.
Svatební obřad
Pomůžeme Vám s rezervaci termínu na matrice, domluvíme církevní obřad, nebo obřad v
místě hostiny. Možnost oddávajících - kněz, starosta nebo místostarosta, člen kongregace s
oddávácím oprávněním nebo vlastní výběr oddávajícího.
Oznámení a svatební web
Připravíme Vám oznámení dle vlastního výběru a návrhu, nebo Vám ho pomůžeme
navrhnout. Tvoříme i svatební weby a všechny potřebné tiskoviny (jmenovky, menu,
programy, svatební noviny apod.). Doporučíme prověřené firmy.
Svatební šaty a oblek, prstýnky a doplňky
Doporučíme Vám půjčovnu svatebních šatů a obleků nebo návrháře
Doplňky a šperky zajistíme, nebo doporučíme kde zakoupit.

Naše služby
Hudba
Rezervujeme pro Vás živou kapelu, DJe s kompletní profesionální aparaturou a osvětlením,
ale i karaoke a moderátora. K obřadu zabezpečíme smyčcové duo, harfistku nebo živý zpěv.
Fotograf a kameraman
Zajistíme Vám špičkového fotografa a kameramana dle Vašeho rozpočtu. Kameramana s
licencní na drona a letecké záběry. Součástí našeho vybavení je i fotokoutek Polaroid, nebo
Vám domluvíme profi fotobudku či fotobus.
Celková výzdoba a dekorace
Realizujeme kompletní výzdobu obřadního místa, interiéru a exteriéru místa hostiny.
Zajistíme stan, nábytek nebo jiný mobiliář a inventář. K dekoraci poskytujeme i pánský
koutej, sladký bar, fotokoutek nebo dětský koutek.
Kompletní květinový servis
Připravíme Vám kompletní květivovou výzdobu dle dohodnutého rozpočtu a volby stylu i typu
květin.
Vizážistka nebo stylistka
Domluvíme setkání s vizážistkou, zkoušku účesu a make-up dle volby lokality. Líčení a účes
zajistíme i pro maminky, družičky a samozřejmě ženicha.
Program
Sestavíme Vám kompletní harmonogram celé svatby dle společné domluvy. Zajistíme
svatební hry pro novomanžele i hosty nebo profi show či ohňostroj.

Naše služby
Kompletní svatební návrh a plánování
Doporučíme Vám, které služby by na svatbě neměliy chybět. Vybereme spolu vhodné
dodavatele a sestávíme detailní svatební harmonogram, koncept, barevný návrh, dekorace a
květiny. Během celé doby plánování Vaší svatby jsme Vám k dispozici a jsme spolu v
kontaktu emailem, telefonem i osobně dle domluvy. Vaše svatba se může plánovat několik
měsíců i rok. Nabízíme plánování po celou dobu příprav, společnou návštěvu svatebního
místa a obřadu.
Kompletní realizace
V den Vaší svatby zajistíme její kompletní realizaci. Příjezd všech domluvených dodavatelů,
výzdobu, květinový servis a plynulý chod a moderaci celého programu.
Koordinace ve svatební den
V den svatby jsme přítomni na Vaší svatbě od rána až do noci dle domluvy. Zajistíme, aby
vše proběhlo hladce mezi hosty i dodavateli a abyste si svůj den užili. Koordinujeme celý den
od příezdu hostů přes obřad, program a svatební hry.
Záleží nám na Vaši spokojenosti a
Doplňkové služby
Pokud budete chtít hosty překvapit, zajistíme pro Vás barmanskú show, mobilní stánek na
výrobu koblih, fire show, karikaturistu nebo jiné překvapení. Upomínkové dárky pro rodiče a
hosty taky umíme. Personalizované dárky nebo drobné dobrůtky na stůl pro každého hosta.

Ceny & Rozpočet
Kalkulace záleží na domluvě vašeho rozpočtu a náročnosti. Proto si s Vámi domluvíme bezplatnou schůzku, kde detaily
probereme a kalkulaci vám zajistíme na míru. Fixní ceny máme na plánování svatby a její koordinaci.
Vždy se snažíme přizpůsobit finančním možnostem klienta.
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