Finezja-pracownia florystyczna
www.finezja-konsultacjeslubne.com.pl
Ewelina Działkowska-Włodarczyk
Tel. 606-517-712

SZANOWNI PAŃSTWO,
prosimy o wypełnienie jak największej ilości pól w celu lepszego poznania Państwa
oczekiwań i przygotowania odpowiedniej oferty. W ciągu 7 dni skontaktujemy się z
Państwem w celu uzgodnienia terminu spotkania i przedstawienia wstępnego
kosztorysu.
odpowiedzi typu: TAK, NIE, ZASTANOWIĘ SIĘ lub niepotrzebne skreślić, podanie
nazwy, ilości, opis...
wypełniony formularz prosimy przesłać na adres firmy
finezja-pracowniaflorystyczna@wp.pl
z poważaniem
Ewelina Działkowska-Włodarczyk

Dane kontaktowe Państwa

imię, nazwisko:..............................................................................
e-mail:............................................................................................
tel.:.................................................................................................
Termin ślubu:.................................................................................

KWESTIONARIUSZ

(odpowiedzi typu: TAK, NIE, ZASTANOWIĘ SIĘ lub niepotrzebne skreślić, podanie nazwy, ilości, opis...)

JAKĄ FORMĄ DEKORACJI ŚLUBNEJ SĄ PAŃSTWO
ZAINTERESOWANI ?

BUKIET ŚLUBNY , BUTONIERKA PAN MŁODY I BIŻUTERIA FLORALNA
- Bukiet ślubny…………………………………………………………………………………………………………
- Ulubione kolory PM…………………………………………………………………………………………………….
- Ulubione kwiaty PM…………………………………………………………………………………………………………………
- Kolor i fason sukni (jeśli to możliwe proszę o dodanie zdjęcia sukni w załączniku
przesyłanego e-maila)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wypożyczenie stojaka, wazonu do bukietu ślubnego…………………………………………….
Biżuteria kwiatowa dla Panna Młoda
- Kwiaty do włosów……………………………………………
- Kwiaty na rękę……………………………………………….
- Kwiaty na szyję…………………………………………..
- inne…………………………………………………..
Garnitur Pana Młodego (kolor, fason)……………………………………..
Butonierka ślubna Pan Młody…………………………………………

ŚWIADKOWIE /DRUHNY
Bukiet dla Pani Świadek…………………………………………………..
Kolor i fason sukni świadkowej ……………………………………………………
Biżuteria kwiatowa Pani Świadek
- Kwiaty do włosów………………………………….
- Kwiaty na rękę…………………………………………….
- Kwiaty na szyję………………………………………………..
- inne…………………………………..
Butonierka Pan Świadek………………………………..
Bukiety/wianki/ koszyczki dla druhen……………………………………………………..
Kolor i fason sukni druhny…………………………………………………………………

DEKORACJE KWIATOWE DLA RODZICÓW/RODZINY
- korsarze dla matek, babć, chrzestnych…………………………………… …………
- butonierki dla ojców, dziadków, chrzestnych……………………………………
- bukieciki, butonierki dla dzieci………………………………………..

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
- kosze kwiatowe……………………………………..
- kompozycje w naczyniu…………………………………….
- Bukiety…………………………………
- Inne………………………………….
DEKORACJA SAMOCHODU/POJAZDU
Marka pojazdu:...............................................................
Kolor pojazdu:..................................................................
Rodzaj oczekiwanej dekoracji (bukieciki, wianki, szarfy,
inne):...................................................................
Dekoracja samochodu / dekoracja innego pojazdu
- maska …………………….
- klamki ……………………………
- tył……………………………….
- butonierka dla szofera………………………………….

Budżet przeznaczony na dekorację pojazdu ślubnego (NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ) :
200 – 300 zł

301 – 450 zł

460 – 600 zł

konkretna kwota:............................

DEKORACJA KOŚCIOŁA
Miejsce ślubu kościelnego (nazwa, miejscowość):............................................
Kolorystyka:.......................................................................................................
Rodzaj wykonania:


kwiaty żywe



tkaniny



świece

Rodzaj dekoracji
- kompozycja pod ołtarz…………………………
- kompozycja pod ambonę………………………..
- kompozycja przy tabernakulum………………………….
- kompozycje pod ołtarze boczne………………………….
- szpaler – stroiki na ławki………………………….
- szpaler – materiał…………………………..
- szpaler – świece…………………………
- szpaler – brama………………………….
- kompozycje po bokach PM…………………………….
- dekoracja krzeseł PM………………………
- dekoracja krzeseł PŚ……………………………
- dekoracja klęcznika……………………………
-dekoracja barierek oddzielających część z ołtarzem od reszty
kościoła…………………………..
- dekoracja wejścia do kościoła……………………………
- bukiet składany pod koniec mszy Matce Boskiej / Ojca Świętego………………………..
- koszyczki/ rożki z płatkami kwiatów…………………………………..
- dekoracja poduszeczki pod obrączki
➢

poduszeczka z materiału……………………………………..

➢

poduszeczka kwiatowa……………………………………..

Budżet przeznaczony na dekorację kościoła (NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ) :
600 – 800 zł

801 – 1.000 zł

1.001 – 1.500zł

powyżej 1.500 zł
konkretna kwota........................

Proszę opisać Państwa oczekiwania, wyobrażenia i życzenia związane z dekoracją
kościoła
(np. dołączyć do formularza zdjęcia kościoła oraz przykładowych realizacji innych
firm):
................................................................................................... ........................................................
…............................................................................................................................. ............................

DEKORACJA SALI WESELNEJ
Miejsce przyjęcia weselnego
(miejscowość i nazwa lokalu):................................................................................................ ...........
Rodzaj lokalu (restauracja, pensjonat, przyjęcie w plenerze itp.):......................................................
Przyjęcie:

1-dniowe

2-dniowe

Liczba gości weselnych:.......................................................................................................................
Kolorystyka:.........................................................................................................................................
Styl/ Motyw przewodni:....................................................................................................... ................
- kompozycja na stół główny Państwa Młodych……………………………………………..
- kompozycje kwiatowe na stoły gości………………………………………..
- świece na stoły……………………………………….
- dekoracja serwetek……………………………………..
- dekoracja za plecami Państwa Młodych……………………………………….
- dekoracja krzeseł…………………………………
➢

kokardy z organtyny
kolor:...............

➢

kokardy z materiału / tafta
kolor:...............

➢

ilość:.............
ilość:.............

białe pokrowce na krzesła z szarfą
kolor:..............

ilość:.............

- dekoracja stołu z ciastem…………………………..
- dekoracja stołu z „kolorowym ” alkoholem…………………………
- dekoracja stołu wiejskiego……………………………….
- dekoracja stolika do tortu………………………….
- dekoracja kwiatowa tortu……………………………….
- dekoracja sali materiałami………………………………..
- dekoracja sali balonami…………………………………..
- inne dekoracje……………………………….
- opieka nad kwiatami od gości – wypożyczenie wazonów……………………………
- opieka nad kwiatami od gości – aranżacja sceny itp.……………………………….
- opakowanie drobnych upominków dla gości……………………………..
- dekoracja pojemnika na koperty/gotowe pudełko…………………………………..
- dekoracja kosza do roznoszenia alkoholu……………………………………..

Dekoracja pokoju dla Nowożeńców
- kompozycje kwiatowe na stolik…………………………….
- płatki róż…………………………

- świece…………………………….
- inne……………………………..

Budżet przeznaczony na dekorację sali weselnej i bukietów (NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ):
1.500 – 2.000 zł
– 4.000 zł

2.001 – 2.500 zł

2.501 – 3.000 zł

3.001

powyżej 4.000 zł

konkretna kwota:.....................

Proszę opisać Państwa oczekiwania, wyobrażenia i życzenia związane z dekoracją sali
weselnej i bukietów (np. dołączyć do formularza zdjęcia wnętrza sali oraz
przykładowych innych realizacji):
............................................................................................................................. ................................................................
…............................................................................................................................. ...............................................................

Dekoracja domu Panny Młodej (błogosławieństwo)
- kompozycja kwiatowa na stół……………………….
- dekoracje domu (wejście, brama, schody itp.)………………………….

Dekoracja domu Pana Młodego
- kompozycja kwiatowa na stół……………………………
- dekoracje domu (wejście, brama, schody itp.)…………… ………………..

DRUKI
ZAPROSZENIA ŚLUBNE:
Rodzaj zaproszeń (krótki opis stylistyki).................................................................................... .................
Ilość zaproszeń:..............
Propozycja tekstów:.............................................................................................................................

WINIETKI DLA GOŚCI:
Rodzaj winietek (krótki opis stylistyki):......................................................................................................

Ilość winietek:...............

TABLICA Z ROZMIESZCZENIEM GOŚCI:
Rodzaj tablicy:......................................................................................................................................

NUMERKI NA STOŁY
Rodzaj numerków (krótki opis stylistyki):………………………………………………………………………………

PODZIĘKOWANIA DLA GOŚCI:
Rodzaj podziękowań (krótki opis stylistyki):.............................................................................................
Ilość podziękowań:.............
Propozycja tekstów:............................................................................................................................

KARTA MENU:
Rodzaj karty menu (krótki opis stylistyki):.......................................................... ......................................
Ilość kart:.....................
Tekst:....................................................................................................................... ............................

ETYKIETY NA ALKOHOL:
Rodzaj etykiet lub zawieszek:........................................................................................................ ....
Ilość etykiet:...............
Tekst:..................................................................................................................................................

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Upominki dla gości:


pudełeczka z migdałami………………………….



woreczki z migdałami…………………………….



Czekoladki……………………………………



foto-albumy…………………………………



inne:............................

UWAGI

............................................................................................................................. ..............................................................
...........................................................................................................................................................................................

JAKIMI DODATKOWYMI DEKORACJAMI (ATRAKACJAMI ) SĄ
PAŃSTWO ZAINTERESOWANI ?
Atrakcje ślubne:
- Rożki z płatkami róż do obsypania Pary Młodej
- Wypuszczenie białych gołębi
- Anioły – szczudlarze
- Bańki mydlane wypuszczane z agregatu w kierunku Młodej Pary
- Wypuszczenie balonów napełnionych helem z wielkiego pudla (przed kościołem)
- dywan weselny z nadrukiem, wymiar standard 75cm x 1 0m, dostępne różne kolory
materiału i nadruku
Atrakcje weselne:
- obrus weselny z nadrukiem, wymiar standard 150cm x 2m,dostepne różne kolory
materiału i nadruku
- Czekoladowa fontanna
- Alkoholowa fontanna
- Obsługa barmańska
- rzeźby lodowe
- Balon wybuchający podczas pierwszego tańca
-Banki mydlane wypuszczane z agregatu w kierunku Młodej Pary podczas pierwszego
tańca
-Dekoracje światłem
-Pudełeczka z włoskimi migdałami - podziękowanie dla gości
-Ice bar
-Latające lampiony
-inne….

Jaki styl lubią Państwo w dekoracjach ? (TAK/NIE)
Style:
-romantyczny……………..
-swobodny……………

- hollywoodzki…………………..
-nowoczesny…………………….
-ekologiczny……………………..
- sportowy…………………..
-wiktoriański……………………
-wiejski………………….
-historyczny (zdanej epoki)…………………..
-inne………………………………………………..
Motywy przewodnie:
-truskawkowy……………………
-malinowy……………………
- pióra…………………….
-motyle…………………..
-nietoperze…………………..
-wiśnie…………………….
-owoce zielone……………………
-kolor…………………….
-lawenda…………………….
-inicjały (personalizacja)……………………….
-miejsce………………………….
- inne…………………………………………….

CO NAS POŁĄCZYŁO ?

Prawdziwą sztuką i wyzwaniem dla Nas jest udekorowanie wesela w całkowitej
stylizacji, z charakterystycznym, głównym motywem przewodnim. Najczęściej jest on
odzwierciedleniem zainteresowań, marzeń czy upodobań Pary Młodej. Pytanie więc do
Państwa, czy mają Państwo wspólne pasje, zainteresowania, czy mają Państwo jakieś
ulubione miejsce itd. ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Proszę przedstawić Państwa życzenia i wyobrażenia dotyczące ślubu, a nie zawarte w
powyższym formularzu :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...............................................................................................................................................................
.

Jeśli mają Państwo życzenie, proszę do załączonego kwestionariusza załączyć
przykładowe dekoracje, które chcą Państwo wycenić.
Ogólne informacje dotyczące umowy :
Termin ślubu zostaje zarezerwowany z chwilą podpisania umowy o dekoracje ślubne i
wpłatą zaliczki na poczet dekoracji w wysokości 30-50% ustalonego budżetu.
Rezerwacja terminu przed umową …
Możecie Państwo również zarezerwować termin dekoracji na czas uroczystości ślubnej
przed umową . Nie ma tutaj znaczenia jaki będzie ostateczny koszt wystroju. Zaliczka rezerwacja terminu kosztuje u nas zawsze 100 złotych. Kwota ta zostanie odliczona od
całkowitego kosztu wystroju w dniu rozliczenia.
Wcześniej prosimy o kontakt z Finezją –pracownią florystyczną z zapytaniem o
dostępność danego terminu.
Dane do przelewu otrzymają Państwo po wstępnej rozmowie.

