Svatební
plánovač
ÚVODNÍ
ROZHODNUTÍ

VYHLEDÁVANÍ
INFORMÁCÍ

12 - 11 měsíců
před svatbou

12+ měsíců
před svatbou
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Datum svatby

Svatební fotograf

Make-up

Určení rozpočtu

Kameraman

Účes

Předběžný počet hostů

Květiny

Doprava a ubytování hostů

Jména svědků a družiček

Osvětlení

Svatební tradice

Výběr svatebního tématu / barev

Živá hudba

Návštěva potenciálních míst

Civilní nebo cirkevní obřad

DJ

konání svatby

Širší okruh možných míst

Dort

Ochutnávka jídla a vín

Kdo pomůže s organizací?

Pozvánky

Svatební salony - zkouška šatů

Rodina / kamarádi nebo

Dárky pro hosty

a obleku

profesionální agentura?

Menu

Časový harmonogram

Svatební šaty - koupě / půjčení

svatebního dne

PRVNÍ
REZERVACE

SVATEBNÍ
ŠATY

DETAILY A
SVATEBNÍ PRSTENY

10 - 9 měsíců
před svatbou

8 - 7 měsíců
před svatbou

6 - 4 měsíce
před svatbou

Místo konání

Finální výběr šatů a obleku

Živá hudba - výběr žánru

Oddací úředník / kněz

Zkouška a úpravy šatů / obleku

Přeprava - limuzína nebo jiné

Svatební fotograf

Seznam darů

Hromadný převoz pro hosty

Kameraman

Setkání - informování rodiny a

Svatební cesta - doprava,

DJ / živá hudba

přátel s programem a rozdělení

ubytování, aktivity, dovolená

Catering

úkolů

Catering - podrobnosti menu,

Dort

Požádání vybraných lidí o

speciální požadavky, alergie

Dekorace a květiny

přípravu proslovů

Svatební dort - složení, chuť,

Ubytování hostů
Grafický design tiskovin
Svatební webová stránka
"Save the date" pozvánky

dekorace, objem
Svatební doplňky pro nevěstu,
ženicha a družičky
Zkouška make-upu a účesu
Svatební prsteny

SVATEBNÍ
TISKOVINY

VRCHOLÍCÍ
PŘÍPRAVY

3 - 1 měsíc
před svatbou

poslední dva
týdny

Finalizace menu - počet porcí,

Zasedací pořádek

Rozlučka se svobodou!

dětské porce, vegetariáni, ...

Tisk jmenovek a čísel stolů

Oslovte hosty, kteří ještě

Finalizace grafiky menu

Domluvení tisku zasedacího

neodpověděli

Dárky pro hosty

pořádku

Konečný seznam hostů

Dárky pro svědky a družičky

Zaplacení vystavených faktur

Balení na svatební cestu

Tisk a rozesílání pozvánek

Vlastnoruční svatební

Návštěva kadeřníka

Projděte si průběh svatebního

výzdoba

Kosmetika, manikúra, pedikúra

dne - nacvičené pasáže, generální

Rozchození svatebních bot

Poslední zkouška šatů

zkouška, proslovy

DEN PŘED
SVATBOU

VÁŠ VELKÝ
DEN

Příprava a kontrola věcí

Dobrá snídaně

Balíček nejpotřebnějších

Klid a dobrá nálada

osobních věcí

Vychutnat si váš velký den!

Dobrý spánek

PÁR DNÍ PO
SVATBĚ

PO NÁVRATU ZE
SVATEBNÍ CESTY

Doprava svatebních darů

Změna příjmení a aktualizace

domů

dokladů

Vrácení půjčených věcí

Kompletace svatebního alba

Zaplacení posledních faktur

Děkovné pozdravy

Pokud máte koupeny svatební

Galerie fotek na svatební

šaty, najděte dobrou čistírnu

webové stránce

Odjezd na svatební cestu

VÁŠ
SEZNAM

