
 

 

Co zyskujecie zatrudniając Ślubny Impresariat 

→   wsparcie przy organizacji wszystkich elementów od początku  

do końca - od tworzenia wizji wydarzenia po zatrudnianie i ustalenia  
z dostawcami, a także koordynację dnia ślubu i ewentualnych atrakcji 
dla gości 

→  pomoc w dotrzymywaniu terminów i podejmowaniu świadomych 

decyzji 

→  najlepszych usługodawców w branży, pracujących dla Was na Waszym 

ślubie i weselu 

→  doskonałą organizację i zarządzanie czasem 

→  znajomość zwyczajów i tradycji, ale także nowych trendów ślubnych  

→  spokój i opanowanie w obliczu wyzwań 

→  nasze ponad 10-letnie doświadczenie w organizowaniu ślubów i wesel  

→ cierpliwość, życzliwość i miłą współpracę 

 

oferta usług  

konsultanta ślubnego 
Oferta kompleksowej organizacji ślubu i wesela 
w miejscowościach do 50 km od Krakowa lub 
Bielska-Białej, do 120 gości 
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co wchodzi w zakres usługi 
✓ opracowanie koncepcji uroczystości (charakteru, stylu, motywu przewodniego  

i scenariusza ślubu i wesela)  
✓ pomoc w sprawach związanych z formalnościami ślubnymi 

✓ opracowanie kosztorysu i czuwanie nad budżetem  
✓ prezentacja miejsc odpowiednich na organizację ślubu i wesela 

✓ organizacja oprawy muzycznej ślubu 
✓ organizacja dekoracji miejsca ceremonii 

✓ organizacja dekoracji sali weselnej i otoczenia (tarasu, ogrodu) 
✓ organizacja dekoracji osobistej (bukiety, butonierki, kwiaty do włosów etc.) 

✓ rezerwacja odpowiedniego samochodu ślubnego 
✓ organizacja oprawy muzycznej wesela (zespół coverowy lub DJ) 
✓ zamówienie odpowiedniej muzyki na czas obiadu czy coctail hour 

✓ zapewnienie odpowiedniego fotografa ślubnego  
i kamerzysty (jeśli preferowany) 

✓ zamówienie weselnego tortu i słodkich bufetów 
✓ doradztwo przy wyborze odpowiednich alkoholi lub zapewnienie 

profesjonalnego barmana 
✓ zamówienie save the date i zaproszeń ślubnych 

✓ zamówienie papeterii weselnej (wizytówki, menu, plan stołów etc.) 
✓ rezerwacja noclegów dla gości 
✓ zamówienie transportu dla gości 

✓ zamówienie folderów dla gości (np. programy wesela czy przewodniki) 
✓ propozycje i zamówienie atrakcji na wesele  

✓ zapewnienie opieki dla dzieci (nianie lub animatorzy) 
✓ organizacja fryzjera i makijażystki 

✓ umówienie manicure, pedicure i zabiegów w SPA 
✓ koordynacja przebiegu uroczystości w dniu ślubu i wesela (zazwyczaj do  

godz. 1.00 w nocy)  
✓ negocjacje, podpisywanie umów i rozliczenia z usługodawcami 

✓ 3 wizyty w miejscu wesela* 

http://www.slubnyimpresariat.pl/
http://www.wedding-in-poland.com/
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Jaki jest koszt usługi 
10% wartości budżetu ślubnego, jednak nie mniej niż 8 900 zł (zawiera 23% vat) 

Cena jest wynagrodzeniem konsultanta ślubnego i nie zawiera cen podwykonawców, np. kwiatów. 
 
 

Proponowane terminy płatności: 
• zadatek w wysokości 30% wartości usługi, płatny przy podpisaniu umowy 

• 50 % wartości usługi - 30 dni przed ślubem 

• ostatnia płatność - 2 dni przed ślubem 

 

Co jeszcze powinniście wiedzieć 

Przed podpisaniem umowy nie zdradzamy żadnych szczegółów dotyczących 
naszych podwykonawców (nazwiska, adresy stron www itp.), przesyłamy tylko 
bezimienne przykłady. Po podpisaniu umowy o współpracy dostajecie od nas 
pełen zakres informacji o proponowanych usługodawcach. 

 
Czas koordynacji w dniu wesela to zwykle max 15 godzin, a pracę kończymy 
o 1.00 w nocy. Wg Waszego uznania, możemy skrócić lub wydłużyć ten czas 
– wtedy cenę ustalamy indywidualnie. 

 
* Ilość wizyt w miejscu wesela (nie naszych z Wami spotkań!) wynika z 
naszego doświadczenia i jest wystarczająca do dokonania ustaleń. Jeżeli 
chcecie byśmy bywali tam częściej prosimy tylko o zwrot kosztów dojazdów. 

 

Jeśli… 
 potrzebujecie innego zakresu usług (mniej lub więcej niż wymienione na liście) 

 planujecie zaprosić większą ilość gości 

 planujecie uroczystość w innej okolicy niż objęta ofertą 
skontaktujcie się z nami w celu indywidualnej wyceny  

http://www.slubnyimpresariat.pl/
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