
4 - 5 měs íců do s vatby

2 - 3 měs íce do s vatby

1 měs íc do s vatby

Týden p řed s vatbou

Den p řed s vatbou

Svatební plánovač

Po zásnubách

1 2 měs íců do s vatby

1 0 - 1 1 měs íců do s vatby

8 - 9 měs íců do s vatby

6 - 7 měs íců do s vatby

Oznamte zasnoubení nejbližším

Promyslete velikost svatby

Popřemýšlejte o stylu svatby

Oslavte to!!!

Vyberte datum svatby

Stanovte si rozpočet

Připravte si předběžný seznam hostů

Začněte poptávat a vybírat místa na
svatbu
Připravte si složku svatba

Popřemýšlejte o svatebním menu

Zvažte najmutí svatebního
koordinátora

Potvrďte si svatební místo a matriku

Začněte vybírat svatební šaty

Domluvte si ochutnávku cateringu

Poohlédněte se po fotografovi,
vizážistce, floristce a dodavatelích
dekorací

Domluvte si svědky a družičky

Najměte si koordinátorku nebo
poproste kamarádku o pomoc

Vyberte svatební foto/video

Rezervujte si DJe nebo kapelu

Upřesněte si seznam hostů

Vyberte si svatební šaty

Vyberte si svatební dort a domluvte si
ochutnávku

Zarezervujte si vizážistku a domluvte
se na zkoušce účesu a líčení

Vyberte oblek pro ženicha

Rozešlete svatební oznámení a
objednejte další tiskoviny

Rezervujte si dodavatele květin a
půjčovnu dekorací

Vyberte styl snubních prstenů a
kontaktujte zlatníky

Sejděte se s oddávajícím a domluvte
podrobnosti obřadu

Připravte si finální seznam hostů

Vyberte květiny pro nevěstu, svědkyni,
družičky, maminky a korsáže pro
muže, dále výzdobu sálu a obřadu

Vyberte šaty a doplňky pro družičky

Naplánujte a zarezervujte líbánky

Začněte sepisovat harmonogram

Zajistěte ubytování pro hosty

Ověřte možnosti parkování a omezení  

Zajistěte hudbu na obřad

Zajděte na zkoušku líčení a účesu

Zajděte na zkoušku šatů

Stanovte datum rozlučky se svobodou

Zajistěte dopravu na svatbu

Objednejte výslužky pro hosty

Domluvte si v práci volno

Dejte dohromady playlist

Zkompletujte svatební tiskoviny

Potvrďte si s cukrářkou dort a sladký
bar
Dořešte finální výzdobu obřadu a
hostiny
Absolvujte zkoušku líčení a účesu,
předmanželské focení

Vytvořte svatební web nebo FB
událost a pravidelně zde vybrané
hosty informujte

Rozdejte/rozešlete pozvánky na svatbu

Sestavte zasedací pořádek a jmenovky

Objednejte se ke kadeřnici, na manikúru

Vše si potvrďte se všemi dodavateli

Obvolejte hosty, kteří nepotvrdili

Aktualizujte počet hostů cateringu

Vyzvedněte šaty pro nevěstu a ženicha

Užijte si rozlučku se svobodou

Vyzvedněte dort

Připravte si prstýnky a doklady

Zabalte si na líbánky

Jděte brzy spát

Svatební den

Vstaňte včas a pořádně se nasnídejte

Svěřte se do rukou vizážistky a užijte si
přípravy

Co jste doteď nestihli, tak už nechte být!

Během celého dne se snažte pít
dostatek nealkoholických nápojů a také
nezapomínejte jíst

Co jste doteď nestihli, tak už nechte být!

www.svatebnikramek.cz - půjčovna dekorací, mobiliáře na obřad a kompletní výzdoba svatebního místa včetně květinového servisu

Je to jen Váš den,

naplánujte si ho

podle SEBE

UŽIJTE SI TO!!!!!!


