Films

Mennyasszonyok és Vőlegények!
Először is köszöntelek Téged a

ˇHogyan legyen költséghatékonyabb esküvőm?”
című rövid PDF-ben.

A következő oldalakon öt tippet olvashatsz majd. Ezek
segíthetnek elmélyíteni a felkészülésedet az esküvőddel
kapcsolatban.

Keresd az egyedi ajánlatokat
A szolgáltatók nagyon szeretik a csomagajánlat-alapú
rendszert. Ezek az ajánlatok nagyon sokszor tartalmaznak
olyan elemeket, melyekre nincs is szükségetek.
Keresd azokat a szolgáltatókat, akik személyre szabják az
ajánlatukat, hiszen így nem lesz olyan eleme a csomagnak,
amire nincs szükségetek.

Ezek a szolgáltatók általában sokkal jobban figyelnek
Hiszen egy egyedi ajánlatot nem lehet futószalagon
legyártani, hanem bele kell fektetni időt és energiát.
Ez a tanács talán segít spórolni

- Spórolj a virágokon! –
Az esküvői fotókon és filmeteken a mennyasszonyi csokor, a
családtagokon lévő virágok, illetve a főasztalon lévő csokrok
lesznek a középpontban.
A többi asztalra egy ízléses dekoráció úgy is adhat többet,
hogy közben nem megy rá a büdzsé nagy része.

Néhány ilyen ötlet például: egy tálban vízen úsztatott
teamécses, üveggyöngyök, faágak.
De ha a helyszínt képviselő szervezőhöz fordultok, neki is
lesznek ötletei nagy eséllyel.
A kép a 22. Rendezvényközpont és Hotel pincetermében
készült.

Kérdezz körbe a helyszínen
Az esküvőtök helyszínéhez közel dolgozó szakemberek,
akiknek nincs olyan jó marketingje, még dolgozhatnak
magas színvonalon és jó áron.

Ez vonatkozhat egy olcsóbb, de hasonlóan színvonalas
tortasütőre, virágosra, vagy a vőlegény és kísérőinek
beszerezhető egyforma nyakkendőire.
Megéri tehát a helyszínen érdeklődni, hiszen majdnem
mindig tudnak tanácsot adni a környéken dolgozó
szakemberekről, szolgáltatókról, akiket érdemes lehet
felkeresni.

-A

meghívók –

A boltban vásárolt meghívók valóban gyönyörűek és
ízlésesek. Azonban kis keresgélés után biztos, hogy találni
fogsz egy kézművest, aki a bolti ár töredékéért fogja
elkészíteni a meghívóidat.

Keress a neten különböző sablonokat, melyeket
megmutathatsz a kézműves ismerősödnek.
Légy kreatív, és hass a vendégek érzékeire különböző
módokon!
Tudtad például, hogy a meghívók illatosíthatóak is?
Használj bátran selymet, szatént, tüllt és külöböző növényi
elemeket is! A bolti meghívó valóban időt spórol
, de a
befektetett energia és idő kifizetődik!

- Mennyasszonyi ruha –
A mennyasszonyi ruha kölcsönzése nagyon divatos, de
megfontolandó kérdés. Ugyanabból a pénzből lehet, hogy
varratni is tudsz egy gyönyörű ruhát, és azt még jobban a
ízlésedre tudod szabni.

Látogass el szalonokba, és próbáld fel a legszebb ruhákat
áraktól függetlenül! Jegyezd meg azokat az elemeket, amik
a legjobban tetszenek rajtuk, akár írd fel
!
Később ha varratod a ruhát, egyeztesd a felírtakat a
varrónővel, aki el fogja készíteni

Remélem, tudtam

segíteni ezzel a pár tippel!

