'
Slub w 7 dni!

KONIEC CZEKANIA - CZAS DZIAŁANIA

DLACZEGO MY?

Jesteśmy Justyna i Paula - dwie Wedding
Plannerki, które spełniają marzenia o
wyjątkowych przyjęciach.
Jesteśmy zupełnie inne, mamy całkiem
inne spojrzenia, inne osobowości i
temperamenty.
Łączymy nasze siły, aby pomóc Wam w
tych nieprzewidywalnych czasach.
Mamy głowy pełne pomysłów i jeszcze
więcej zapału i determinacji, aby je
zrealizować! Nie chcemy powielać
utartych schematów, ale przełamywać
stereotypy i wyznaczać nowe ścieżki - to
wszystko dla WAS i Waszej miłości.
Kochacie się i chcecie się pobrać?
Macie dość czekania i niepewności?
W
tydzień
zorganizujemy
lub
przeorganizujemy Waszą uroczystość,
która odbędzie się mimo przeciwności!
Macie ograniczony budżet? To żaden
problem.
Dołączcie do Par, które już nam zaufały.
Razem spełnimy Wasze marzenia!

W CZYM WAM POMOŻEMY?
OFERTA nr 1
Macie zaplanowaną uroczystość? Nie wiecie, czy w obecnej formie dojdzie ona do skutku?
Potrzebujecie pomocy, aby wszystko przeorganizować. Ta oferta będzie dla Was.

W czym Wam pomożemy:
pomożemy zmienić koncepcję uroczystości ślubno-weselnych
zmienimy datę uroczystości
zorganizujemy ceremonię zaślubin w plenerze (poniedziałek-czwartek)
zorganizujemy przyjęcie weselne do 50 osób (max. do 24.00)
podejmiemy negocjacje z Waszymi usługodawcami
w razie potrzeby wyszukamy nowych usługodawców
będziemy z Wami w tym Wielkim Dniu

W CZYM WAM POMOŻEMY?
OFERTA nr 2
Z uwagi na ciągłe obostrzenia planujecie tylko ślub, a wesele chcecie zorganizować w innym
terminie? Dobrze trafiliście.

W czym Wam pomożemy:
pomożemy w formalnościach związanych z zawarciem ślubu cywilnego
zorganizujemy ceremonię zaślubin w plenerze (poniedziałek-czwartek)
wyszukamy stylistów z zakresu Make Up & Hair
dobierzemy suknię ślubną
dobierzemy stylizację dla Pana Młodego
wyszukamy oprawę muzyczną ślubu
zorganizujemy oprawę florystyczną i dekoratorską
wyszukamy fotografa i filmowca
opracujemy papeterię ślubną
będziemy z Wami w tym Wielkim Dniu

W CZYM WAM POMOŻEMY?
OFERTA nr 3
Cały czas czekacie na dobry moment, który nie przychodzi? Chcecie się pobrać, ale jeszcze nie
zaczęliście niczego organizować? Nic się nie martwcie - wszystko dla Was załatwimy.

W czym Wam pomożemy:
pomożemy w formalnościach związanych z zawarciem ślubu cywilnego
zorganizujemy ceremonię zaślubin w plenerze (poniedziałek-czwartek)
zorganizujemy przyjęcie weselne do 50 osób (max. do 24.00)
wyszukamy stylistów z zakresu Make Up & Hair
dobierzemy suknię ślubną
dobierzemy stylizację dla Pana Młodego
wyszukamy oprawę muzyczną ślubu i wesela
zorganizujemy oprawę florystyczną i dekoratorską
wyszukamy fotografa i filmowca
zamówimy tort weselny
opracujemy papeterię ślubną
będziemy z Wami w tym Wielkim Dniu

UMÓWCIE SIĘ Z NAMI
NA SPOTKANIE ONLINE
JUSTYNA I PAULA

JUST IN LOVE WEDDINGS

INGLOT WEDDINGS

