
 

 

 

 

 

 

 



PAKIET DIAMENTOWY 

Od 5,5 tysiąca zł 

 

1. Zaplanowanie stylu, motywu przewodniego ślubu i wesela – na 

podstawie pomysłów Pary Młodej 

2. Pomoc w organizacji formalności cywilnych i kościelnych 

3. Opracowanie kosztorysu ślubu i wesela  lub dopasowanie 

wydatków do budżetu Pary Młodej 

4. Znalezienie odpowiedniej lokalizacji na ślub i przedstawienie 

propozycji 

5. Znalezienie odpowiedniego miejsca na weselę i zaprezentowanie 

ich Państwu Młodym, a także spotkanie z managerem i 

narzeczonymi w wybranych miejscach 

6. Sprawdzenie dostępnych terminów w kościele i w lokalach  

7. Przedstawienie propozycji cenowych danego miejsca na wesele 

8. Wybór miejsca na ceremonię ślubną – USC// kościół // plener 

9. Znalezienie i przedstawienie propozycji podwykonawców takich, 

jak 

• Oprawa muzyczna ślubu i/lub wesela 

• Oprawa florystyczna  

• Organizacja i kontrola nad menu 

• Kamerzysta i/lub fotograf 

• Transport dla Pary Młodej 

• Organizacja jednej atrakcji weselnej 



• Tort weselny i ciasta 

• Prezenty i podziękowania dla rodziców 

• Animatorka dla dzieci 

• Koordynacja dla ślubu i wesela 

• Rozliczenia z podwykonawcami 

• Przygotowanie harmonogramu rozliczeniowego 

DODATKOWO:  

*do indywidualnego ustalenia 

1. Pomoc w sporządzeniu umowy 

2. Organizacyjny kontakt z managerem obiektu 

3. Wizerunek Panny Młodej i/lub Pana Młodego 

4. Wizerunek rodziców i/lub świadków 

5. Transport dla rodziców 

6. Transport dla gości 

7. Transfer gości weselnych z lotniska/dworca – na lotnisko/dworzec 

8. Organizacja dodatkowych atrakcji weselnych 

9. Upominki dla gości 

10. Upoważnienie mnie do podpisywania umów i negocjowania z 

podwykonawcami 

11. Pilnowanie demontażu dekoracji kościoła i miejsca wesela 

12. Przygotowanie poprawin i ich koordynacja, a także 

rozliczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAKIET PLATYNOWY 

Od 3 tysięcy zł 

 

1. Propozycja podwykonawców  do 5 dziedzin : oprawa muzyczna 

ślub // oprawa florystyczna// oprawa muzyczna wesela // fotograf // 

kamerzysta // animator // transport dla Pary Młodej 

2. Koordynacja i kontakt wybranych już podwykonawców 

3. Przygotowanie harmonogramu rozliczeniowego 

4. Rozliczenia z podwykonawcami 

5. Koordynacja dnia ślubu i wesela 

DODATKOWO: 

*do indywidualnego ustalenia 

1. Negocjowanie cen i podpisywanie umów w imieniu narzeczonych 

2. Wybór większej liczby podwykonawców  : stylizacja Pary Młodej // 

stylizacja rodziców i świadków // transport dla gości // tort weselny i 

ciasta // upominki dla gości i dla rodziców 

3. Obsługa poweselna 

4. Czuwanie nad listą gości – zbieranie od gości informacji o 

przybyciu na ślub i wesele bądź nie 

 

 



PAKIET ZŁOTY: 

Od 4,5 tysiąca zł 

 
1. Zapoznanie się z wybranymi przez Parę Młodą podwykonawcami 

2. Zaoferowanie współpracy z innymi podwykonawcami, jeśli byłyby 

wątpliwości do tych już wybranych 

3. Przygotowanie scenariusza dnia ślubu i wesela 

4. Koordynacja Tego Dnia 

5. Stały kontakt z podwykonawcami 

6. Reagowanie  sytuacjach awaryjnych 

7. Opieka nad Parą Młodą 

8. Organizacja wizażu i stylizacji Pary Młodej// rodziców// świadków 

9. Pilnowanie rezerwacji i listy gości, a także zbieranie informacji od 

gości o ich przybyciu lub nie 

DODATKOWO: 

*do indywidualnego ustalenia 

1. Obsługa poweselna 

 



PAKIET SREBNRY: 

Od 6 tysięcy zł 

 
1. Zaplanowanie stylu, motywu przewodniego ślubu i wesela – na 

podstawie pomysłów Pary Młodej 

2. Pomoc w organizacji formalności cywilnych i kościelnych 

3. Opracowanie kosztorysu ślubu i wesela  lub dopasowanie 

wydatków do budżetu Pary Młodej 

4. Znalezienie odpowiedniej lokalizacji na ślub i przedstawienie 

propozycji 

5. Znalezienie odpowiedniego miejsca na weselę i zaprezentowanie 

ich Państwu Młodym, a także spotkanie z managerem i 

narzeczonymi w wybranych miejscach 

6. Sprawdzenie dostępnych terminów w kościele i w lokalach  

7. Przedstawienie propozycji cenowych danego miejsca na wesele 

8. Wybór miejsca na ceremonię ślubną – USC// kościół // plener 

9. Znalezienie i przedstawienie propozycji podwykonawców takich, 

jak 

• Oprawa muzyczna ślubu i/lub wesela 

• Oprawa florystyczna  

• Organizacja i kontrola nad menu 

• Kamerzysta i/lub fotograf 

• Transport dla Pary Młodej 



• Organizacja jednej atrakcji weselnej 

• Tort weselny i ciasta 

• Prezenty i podziękowania dla rodziców 

• Animatorka dla dzieci 

• Koordynacja dla ślubu i wesela 

• Rozliczenia z podwykonawcami 

• Przygotowanie harmonogramu rozliczeniowego 

10. Pomoc w załatwieniu formalności w języku polskim oraz 

ojczystym jednego z narzeczonych 

11. Informacje, gdzie trzeba pójść aby załatwić formalności 

urzędowe oraz kościelne 

12. Dwujęzyczność wszelkich dokumentów oraz papeterii ślubnej 

13. Tłumacz w razie potrzeby 

DODATKOWO: 

*do indywidualnego ustalenia 

1. Pomoc w sporządzeniu umowy 

2. Organizacyjny kontakt z managerem obiektu 

3. Wizerunek Panny Młodej i/lub Pana Młodego 

4. Wizerunek rodziców i/lub świadków 

5. Transport dla rodziców 

6. Transport dla gości 

7. Transfer gości weselnych z lotniska/dworca – na 

lotnisko/dworzec 

8. Organizacja dodatkowych atrakcji weselnych 

9. Upominki dla gości 

10. Upoważnienie mnie do podpisywania umów i negocjowania z 

podwykonawcami 

11. Pilnowanie demontażu dekoracji kościoła i miejsca wesela 

12. Przygotowanie poprawin i ich koordynacja, a także 

rozliczenie 

 

 

 

 



PAKIET PERŁOWY: 

Od 700 zł 

 
1. Odpowiadam na pytania Pary Młodej – 3 pytania 

2. Pomagam w znalezieniu podwykonawcy – 1  

3. Stały kontakt telefoniczny lub mailowy, aby coś podpowiedzieć 

Parze Młodej 

DODATKOWO: 

*do indywidualnego ustalenia 

1. Koordynacja dnia ślubu i/lub wesela 

2. Znalezienie podwykonawcy – każdy następny 

3. Odpowiadam na pytania Pary Młodej – kolejne 3 pytania 

 

 

 

 



PAKIET KRYSZTAŁOWY: 

Od 500 zł 

 
1. Przygotowanie 5 propozycji podróży poślubnej 

2. Rezerwacja podróży poślubnej – hotel, samolot, samochód 

DODAKOWO: 

1. Kolejne 5 propozycji podróży poślubnej 

2. Rezerwacja dodatkowych atrakcji  

3. Pomoc w dokonaniu formalności  

 

 

 

 

 

 

 

 



PAKIET RUBINOWY: 

Od 2000 

 
1. Organizacja rocznicy ślubu 

2. Przygotowanie ofert restauracji, sal do wynajęcia, hoteli 

3. Czuwanie nad przygotowaniami 

4. Koordynacja dnia uroczystości 

5. Wybranie i kontrola nad podwykonawcami 

6. Scenariusz wydarzenia 

7. Rozliczenia finansowe z podwykonawcami 

DODATKOWO: 

*do indywidualnego ustalenia 

1. Pomoc w przygotowaniu kościelnego odnowienia przysięgi 

małżeńskiej 

2. Pomoc przy transporcie i zakwaterowaniu gości 

3. Pomoc w stylizacji i wizażu Małżonków ora wybranych gości  

*Cena pakietu zależy również od liczby gości, a także rodzaju wydarzenia – czy ma to być 

obiad czy może przyjęcie, które wymaga większego zaangażowania. Cena może się 

zmniejszyć również.  


