JÓTÉKONYSÁGI ESKÜVŐ 2018.
FELAJÁNLÁSOK

ZENEKAR – PARTYSSIMO
A zenekar felajánlása:
• a szertartás hangosítása
• vacsorazene: Aperitif (a PartYssimo welcome/vacsorazene
formációja) + háttérzene CD-ről
• vacsora után: a PartYssimo zenekar műsora (műsoridő: nettó 3
óra, pl. 4×45 perc, 3×60 perc stb.)
• a műsor után dj szolgáltatás maximum 120 perc időtartamban
A PartYssimo zenekar tagjai: Ricky, Dina, BigGiant, KisBryan, Kelex,
Petrosz, Franco, Dick, Cocco
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 750 000 FT
www.partyssimo.hu

MENYASSZONYI RUHA – DAALARNA
Daalarna esküvői ruha, amely méretre készül a menyasszony alakjára. A
ruha a Daalarna kollekciójából választható meghatározott értékben,
kisebb módosítások természetesen lehetségesek a mintadarabokhoz
képest. A Daalarna csapata örömmel segít majd megtalálni a
menyasszony stílusának és alkatának megfelelő ruhát. A méretre
készítéshez 3 varrodai ruhapróba szükséges a Daalarna budapesti
szalonjában.
A FELAJÁNLÁS ÖSSZÉRTÉKE 400 000 FT.
www.daalarna.hu

ESKÜVŐSZERVEZÉS - RED SHOES WEDDINGS
Komplett esküvőszervezés:
•
•
•
•

kapcsolattartás a szolgáltatókkal
esküvői forgatókönyv megírása
helyszíni koordináció az esküvő napján
útiköltség, szállás az esküvőszervezők részére

A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 400 000 FT
www.redshoesweddings.com

ESKÜVŐI FILM – LA MÉMOIRE
A legmegfelelőbb választás azoknak a pároknak, akiknek fontos az
egész nap megörökítése, és akik a hagyományoktól eltérően, egy
különleges filmélményre vágynak.
A 10 órás forgatás alatt végigkísérjük és megörökítjük a legapróbb
részleteket is a cinematográfia jegyeit használva, mégis dokumentarista
jelleggel észrevétlenül belesimulva a nap eseményeinek forgatagába.
Az elkészült nyersanyagból különleges odafigyeléssel készítjük el az
esküvőtök legszebb emlékét, egy kb. 15-20 perces, szórakoztató,
romantikus filmet, és egy „Legszebb Pillanatok” rövidfilmet is.
A csomag tartalmazza:
• 10 óra rendelkezésre állás
• 2 kamera
• 15-20 perces zenére vágott film
• “La Mémoire” Legszebb pillanatok rövidfilm
• Fotózás megörökítése
• Fogadás (beszédek, dekoráció, stb.)
• Menyasszonytánc megörökítése
• Digitális utómunka
• Zenei aláfestés
• Internetes elérés
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 680 000 FT
www.lamemoire.hu

ESKÜVŐI FOTÓZÁS – TAMÁS PÁL
Tartalmazza:
• Teljes rendelkezésre állást az esküvő napján
• kreatív fotózást az esküvőt megelőző, vagy követő napokban,
• a nap folyamán készült képeket, a szükséges utómunkálatokat
követően eredeti méretben, zenés klipet és saját webgalériát.
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 280 000 FT
http://www.tamaspal.hu/

DEKORÁCIÓ - FLEUR AND BALLON
• 6 körasztal dekorációja a pár által meghatározott színvilágban, 5 000
Ft/asztal értékben
• főasztal dekorációja 15 000 Ft értékben
• 80 főre szalvétadekoráció 300 Ft/db értékben
• menyasszonyi csokor 25 000 Ft értékben
• vőlegény kitűző 3 500 Ft értékben
• szülőcsokrok (2 db) 5 000 Ft/db értékben
A felajánlás tartalmazza a fentiek helyszíni installálását, bontását, amely
a dekoráció nettó értékének 15%-a, illetve a szállítási költséget (2×5 000
Ft.)
Miután a dekorációt pontosítottuk, tájékoztatjuk a párt, hogy milyen
tartalmat jelentenek a fenti összegek. Abban az esetben, ha ezektől
árban eltérő csokrokat, díszeket szeretnének, csupán a különbözetet
szükséges fizetniük.
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 130 000 FT
http://www.fleur.hu/

CEREMÓNIAMESTER - PALLAGI ÁKOS
Ceremóniamesterként részt veszek esküvőtök előkészítésében. A nagy
napon gondoskodom arról, hogy a fontos pillanatokat a násznépetek és
Ti is valóban megéljétek. Aznap az én feladatom lesz a szolgáltató
csapat segítése információkkal, és az egyes események zökkenőmentes
lebonyolítása is.
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 235 000 FT
http://www.pallagiakos.hu/

ESKÜVŐI TORTA - MARANGONA
A felajánlás tartalmaz egy kóstolóval egybekötött konzultációt, ahol a
pár igényei alapján tervezzük meg együtt közösen a tortát. Ezen kívül a
torta elkészítését 80 főre, teljes dekorációját és annak a helyszínre
szállítását.
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE 100 000 FORINT.
www.marangona.hu

WOODELIER – ESKÜVŐI DEKORÁCIÓ TÁRGYKELLÉKEI
A Woodelier bemutatóterméből a dekoratőr, a fotós és az ifjú pár által
kiválasztott, az esküvő hangulatához illő bútorok, kellékek, kiegészítők
rendelkezésre bocsátása az esküvő dekorációjához, illetve az esküvői
fotózáshoz. A woodelier csapata örömmel segít választani a saját
gyártású, vagy éppen régi fa, üveg, textil, merész, hagyományos,
rendkívüli, lélegzetelállító, kreatív, szexi, érdekes, menő, elragadó,
bohém, shabby chic, bátor, városi, népi, romantikus, megfakult,
elbűvölő, antik, cottage chic, használt, káprázatos, különleges,
gyönyörű tárgyak és bútorok közül.
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE 150 000 FORINT.
https://www.facebook.com/woodelier

FOTÓTÜKÖR - MEMORIES2GO












1 fő segítő személyzet
Kitelepülés a vendégek érkezése előtt
300 db azonnal nyomtatott 10x15 méretű papírkép (a tükörrel
készült és az újranyomtatott együttesen)
Korlátlan készenlét a vacsora végétől másnap 1:00-ig de
maximum 5 óra hosszan
Azonnal - e-mailben, Facebookon és Instagramon - megosztható
fotók
Facebook megosztás esetén megjelenő egyedileg beállított, a
rendezvény tematikájához illő album cím
Instagram megosztás esetén azonnal megjelenő, egyedileg előre
beállított hashtag és a megbízó megjelölése, valamint a
rendezvény tematikájához illő szlogen/felhívás…stb.
GIF vagy videó funkció (kért beállítástól függően)
Az esemény hangulatához illő egyedi grafika (képekre) 3
különböző képszámra
Vicces fotós kiegészítők (kellékek, vicces kalap, szemüveg…stb.)
Előre egyeztetett fotózási módozat (bekapcsolás érintésre, 1-6
képes fotók, rajzolás, gif, videófelvétel...stb)

A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 145 000 FT

LICITZÁRÓ, JEGYESFOTÓZÁS ÉS LÁNYBÚCSÚ HELYSZÍN
A felajánlás tartalmazza a licitzáró lebonyolításást, a jegyesfotózás
beltéri helyszínét 3 óra időtartamra. Ehhez kapcsolódóan a
menyasszonynak egy sminket sminkesünk Gajárszki-Mészáros Délia
jóvoltából, továbbá a lánybúcsú készülődésre a teljes stúdiót szintén 3
óra időtartamban.
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 150 000 HUF
www.ndustrialstudios.com

MENYASSZONYI PRÓBASMINK ÉS SMINK
A próbasmink elkészítése stúdiónkban, valamint a menyasszonyi smink
elkészítése budapesti helyszínen.
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE 50 000 FORINT.
http://palladrienn.hu/

MENYASSZONY STYLIST – KÖRMENDY-SZOMORÚ KATA
A felajánlás tartalmaz egy személyes konzultációt, amikor egy kávé,
sütemény mellett elbeszélgetek a Menyasszonnyal a tervezett esküvőről,
annak méretéről és jellegéről, az ő személyiségéről és elképzeléseiről a
menyasszonyi ruhát illetően.
Továbbá tartalmazza azt, hogy a beszélgetés után, a megbeszéltek
alapján elkísérem a menyasszonyt 2 alkalommal próbára, mely lehet
ruhapróba, lehet cipő, ékszerek egyéb kiegészítők közös kiválasztása,
vagy akár a smink vagy frizurapróba. Segítem a menyasszonyt
döntésében, a ruha és az egyéb kiegészítők kiválasztásában, a smink és
frizura összehangolásában a menyasszonyi ruhával és a menyasszony
személyiségével, stílusával.
Ezen felül a Menyasszony öltöztetését, a finom apró részletek
összehangolását a készülődéskor a nagy napon.
Értéke: 115 000 Ft
http://www.menyasszonystylist.hu/
MENYASSZONYI FRIZURA – RŐZSE SZALON
Menyasszonyi esküvői frizura készítése, mely magában foglalja az alkalmi
frizura próbáját, annak előzetes kitalálását, leegyeztetését, illetve a
végleges frizura elkészítését a “Nagy napon” a helyszínen, ami bármilyen
esküvői frizura lehet a feltűzéstől a kontyig, az ara igényeinek
megfelelően.
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 40 000 FT
https://www.facebook.com/rozseszalon

ESKÜVŐI MEGHÍVÓK – PIMPERNELWEDDINGS
Felajánljuk bármelyik a kínálatunkban szereplő meghívót 80 db-os
mennyiségben, valamint az esküvőre ültető- és menükártyát, 120 illetve
20 db-os mennyiségben.
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 150 000 FT
www.pimpernel.hu

SZIMBOLIKUS SZERTARTÁS
A szimbolikus szertartás tulajdonképpen egy eljátszott esküvő, melyet
erre a feladatra szakosodott szertartásvezető vezényel le.
Nem jár ugyan jogi következménnyel, külsőségeiben lehet teljesen
olyan, mint egy "igazi" esküvő, ám teljes bizonyossággal állítható, hogy
sokkal személyre szabottabb, mint a hivatalos. A szimbolikus szertartás
lehet vicces, megható, interaktív - vagy amilyennek Ti szeretnétek. A
megszokott szertartáselemek (gyűrűhúzás, csók, aláírás, igenek) mellett
bármilyen plusz elem bevonható (eskütétel, homokszertartás,
szülőköszöntés, stb.).
A Jótékonysági esküvő szimbolikus szertartását Dr. Váncsodi József
szertartásvezető, ceremóniamester tartja.

A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 60 000 FT

JEGYESFOTÓ - PETRILLA SZABOLCS
3 órás jegyesfotózás, az Ndustrial Studiosban.
A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE: 75 000 FT
http://www.petrillaphotography.com/

ÓRIÁSBUBORÉK
Ha egyedi és exkluzív fotótémára vágynak az „Esküvői fotózás” alatt,
akkor a 5-10 méteres óriásbuborékok, vagy a különféle nagyságú és
formájú
buborékok
segítségével
ezt
garantálni
tudjuk
Önöknek! Professzionális buborékgépekkel kiegészülve pedig a látvány
felejthetetlen marad. A szolgáltatás alkalmas a szabadban, és fedett
helyen egyaránt!
Professzionális
buborékgép 1
speciális óriásbuborék anyag

animátor

+

7

liter

Időtartam: 2 óra

ÉRTÉKE: 45 000 FT
www.oriasbuborek.hu

KARIKAGYŰRŰ PÁR - V-PEARL KFT.





14 kt-os sárga és fehérarany karikagyűrű pár a szükséges
méretekben
a női gyűrű briliáns csiszolású gyémántokkal díszítve
díszdobozban szállítva
Certifikáttal ellátva

A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE 150 000 Ft
www.v-pearl.hu
KÖSZÖNTŐ SZÖVEGEK, BESZÉDEK ÍRÁSA



ifjú pár, egymás köszöntése, rövid vallomás
örömapa, örömanya köszöntője

A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE 35 000 Ft
www.beszediro.eu

ESKÜVŐI GYERMEKFELÜGYELET













Játszó sarok
Színezés
Meseolvasás
Vetélkedő
Kézműves foglalkozás
Bobocar (kormányhajtású járgány)
Lufi hajtogatás
Diavetítés
Mesenézés (projektor + vetítővászon + laptop + mesék)
Arcfestés vagy Karikatúra készítés
Ugrálóvár (vonatos)

Ajánlatunk
időtartalma
5
órára, 1
animátorra
+
1
gyermekfelügyelőre, maximum 20 gyermekig vonatkozik, altatás nélkül.

ÉRTÉKE: 70 000 FT

www.gyerekbarateskuvo.hu

PINK LIMUZIN A LÁNYBÚCSÚRA
8 fős pink limuzinunk áll rendelkezésre a menyasszony leánybúcsúja alatt
2 órán keresztül, jégbe hűtött pezsgővel, kívánt zenével, illattal, a
szervezők által kért meglepetések elrejtésével 920 centiméteren!

A FELAJÁNLÁS ÉRTÉKE 80 000 FT

http://pinklimoberles.hu/

