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Ми: 
 

Відповідальні 

Авторитетні 

Люб’язні 

Енергійні 

Наполегливі 

Толерантні 

И :) 

Невтомні 

Оптимістичні 

Стресостійкі 
  















500 – 1000 $ 

1000 – 1500 $ 

1500 – 2000 $ 

2000 – 3000 $ 

3000  –  . . . $ 

1. Кваліфіковані поради під час всього 
процесу організації весілля. 
2. Допомогу у виборі підрядників. 
3. Не окремих людей, 
а команду професіоналів. 
4. Гарантії, що кожна людина, яка 
працюватиме на весіллі – відпрацює на 
200%. 
5. Регулювання всіх питань, пов’язаних з 
бенкетним залом: додаткові оплати, 
паркінг, штрафи, оренда, корковий збір, 
дозамовлення і т.д. Ти будеш про все 
попереджена та не заплатиш зайвого. 
6. Допомога у складанні 
бенкетного меню. Щоб страв не було 
забагато або замало, а меню було 
максимально збалансованим і логічним. 
7. Створення схеми розміщення столів, 
зонування весілля. 
8. Координація роботи всіх підрядників 
та адміністратора ресторану. 
9. Допомога у виборі локацій для фото- 

та відеозйомки (план А та план Б). 
10. Написання сценарію та 
таймінгу весільного для. 
11. Контроль реалізації райдеру 
кожного підрядника (напої, додаткові 
столи, гримерка тощо). 
12. Формування розважальної 
програми. 
13. Організація постановки танцю та 
спецефектів. 
14. РАЦС – консультування з усіх питань, 
пов’язаних з ним. 
15. Допомога у виборі церкви. 
16. Контроль дрібничок за допомогою 
анкети організатора та координатора. 
17. Раціональний розподіл весільного 
бюджету – поради стосовно 
його економії. 
18. Розробка стилю та концепції весілля. 
19. Наповнення весілля особливими 
моментами, що створюють особливу 
атмосферу. 

20. Допомога в організації дівич-вечора 
та парубоцької вечірки. 
21. Створення концепції декору весілля 
та флористики. 
22. Організація виїзної розписки. 
23. Допомога у формуванні фуршетів – 
поради та розрахунок граматури. 
24. Консультування у 
створені образів наречених та 
дружб/дружок. 
25. Замовлення транспорту, контроль 
його чистоти та вчасності прибуття. 
26. Організація викупу. 
27. Пакування речей, необхідних для 
викупу, церкви та розписки. 
28. Координація підрядників між собою. 
29. Контроль готовності ресторану до 
приїзду гостей. 
30. Контроль граматури подачі страв та 
розходу алкоголю. 
31. Контроль кількості напоїв (чай/кава). 
32. Регулювання дозамовлень. 

33. Коригування подачі страв під час 
бенкету. 
34. Зустріч усіх підрядників на весіллі. 
35. Складання логістики весілля. 
36. Підготовка всього необхідного на 
кожному етапі організації весілля 
(розписка, танець, вивезення торту 
тощо). 
37. Розрахунок з підрядниками. 
38. Наявність скриньки координатора. 
39. Зустріч та розсадка гостей. 
40. Оперативне вирішення форс-
мажорів у разі їх виникнення. 
41. Екскурс у весільні традиції, 
дотримання тих, які Ти обереш. 
42. Пакування всіх необхідних речей в 
кінці весілля. 
43. Контроль вчасної готовності фото та 
відео після весілля. 



2 000 - 5 000 дол 

Ведучий 
Диск жокей (Dj) 
Технічне  
Забезпечення 
(звук) 
Подарунки 

Залежно від обраного 
бюджету свята, послуги 
компанії складатимуть: 

 

Варіант №1 -  5-10% 
Варіант №2 – 10-15% 
Варіант №3 – 15% 

5 000 – 10 000 дол 
Ведучий 
Диск жокей (Dj) 
Артист 
Феєрверк 
Технічне забезпечення 
(звук + світло) 
Сценарій 
Подарунки 

Ведучий медійний 
Кавер гурт 
Артисти 
Зірка (хедлайнер) вечора 
Декорації, поліграфія 
Кейтерінг, Солодке 
 
 
 

Феєршоу 
Технічне забезпечення 
(звук + світло) 
Тематичний сценарій 
Подарунки 

10 000 – 20 000 - … дол 

P.S. Написання сценарію та           
інші підготовчі роботи 
розпочинаються після 
отримання завдатку 

Варіант №1 

Варіант №2 
Варіант №3 






