Svatební plánovač
12 a více měsíců předem…
- Oznamte rodině a známým Vaše zasnoubení
- Zamyslete se, jak by měla Vaše svatba probíhat a kde by se měla konat
- Stanovte si Váš svatební rozpočet a promluvte si se svými blízkými, kdo a jakou částkou se
na něm bude podílet
- Pečlivě zvažte a vyberte si termín svatby
- Kontaktujte svatební agenturu nebo sbírejte důležité informace na doporučení
- Vybírejte si v klidu svatební šaty
9-11 měsíců před…
- Začněte s přípravou a organizací svatby, kupte si desky a vše si zakládejte na jedno místo
- Zarezervujte si termín konání svatební hostiny
- Vyberte si cateringovou společnost, domluvte se na ceně jídla za osobu a sestavte si menu,
po vzájemné dohodě podepište smlouvu a zaplaťte zálohu
- Pokud bude hostina probíhat pod širým nebem, informujte se o pronájmech stanů a osvětlení
- Nahlašte termín svatby na matriku a vyřiďte si tam veškeré formality
- Vyberte si svědky a požádejte je, aby se zhostili čestného úkolu
- Začněte tvořit předběžný seznam svatebních hostů a rozhodněte se, jak veliká bude Vaše
svatba
- Vyberte si barvu Vaší svatby, vezměte v úvahu výzdobu prostorů, kde se bude konat Váš
svatební obřad a svatební hostina
- Začněte si zjišťovat, jaké jsou zvyky a tradice, které byste chtěli zařadit do Vašeho
svatebního obřadu nebo oslavy
- Kontaktujte hudební skupinu nebo DJ a rezervujte termín
- Navštivte různá květinářství a promluvte si o možnostech květinové výzdoby sálu, svatební
kytice a ostatní květiny pro maminky, svědky a družičky
- Sejděte se s několika fotografy a kameramany a požádejte je o nabídkový list
- Začněte hledat svoje svatební šaty, vezměte s sebou přítelkyni, která Vám s výběrem poradí,
které šaty Vám sednou nejlépe
6-8 měsíců před…
- Sepište si seznam svatebních darů
- Rozmyslete si, jakou hudbu chcete na svatebním obřadu
- Vyberte si květinářství a přemýšlejte o tvaru svatební kytice, myslete na sezónní květiny
- Najděte hotel či penzion pro ubytování hostů
- Začněte hledat cukráře, který Vám upeče svatební koláčky a svatební dort, vytvořte si
objednávku
- Vytvořte konečné menu a dohodněte se na detailech se svým dodavatelem jídla
- Dohodněte se s družičkami, jak budou oblečené, aby ladily s Vašimi svatebními šaty
- Začněte pracovat na obsahu a designu Vašich svatebních oznámení
- Objednejte si svatební oznámení a pozvánky ke svatebnímu stolu
4-5 měsíců před…
- Vyberte si svatební oblek tak, aby ladil s nevěstou
- Naplánujte si Vaší svatební cestu, zarezervujte si dovolenou v cestovní kanceláři
- Rozhodněte se pro svatební kytici a vyberte květiny
2-3 měsíce před…

- Vyberte si doplňky (boty, rukavičky, náušnice…)
- Kupte si pěkné spodní prádlo
- Potvrďte si termín doručení Vašich svatebních šatů a dohodněte se na termínu zkoušky
- Kupte si snubní prsteny
- Vyrobte nebo kupte dárečky pro svatební hosty
- Zařiďte si potřebné záležitosti na svatební cestu, pokud pojedete do zahraničí (cestovní pas,
víza, očkování atd.)
- Zajistěte dopravu na svatební den pro Vás a Vaše hosty
- Začněte psát adresy na svatební oznámení a rozešlete
6 týdnů před…
- Kupte si hlavní doplňky ke svatebním šatům (boty a závoj)
- Jděte na poslední zkoušku šatů
- Dohodněte si termín s Vaší kadeřnicí, vezměte s sebou závoj a foto svatebních šatů
- Zajistěte parkování na místě, kde se bude konat svatební hostina
- Kupte si knihu hostů a pěkné pero
- Zorganizujte rozlučku se svobodou
- Kupte dárečky pro Vaše svědky a družičky
3 týdny před…
- Dohodněte se s kadeřnicí na zkoušce účesu
- Zkoušejte si chodit ve svých svatebních botách
- Ujistěte se, že máte podvazek a něco staré, nové, půjčené a modré, pokud chcete dodržet
tuto tradici
- Pracujte na harmonogramu Vašeho svatebního dne a detailech
- Potvrďte cukráři a dodavateli jídla finální počet hostů
1-2 týdny před…
- Vytvořte zasedací pořádek
- Nakupujte a balte věci na Vaši svatební cestu
- Připravte si svoji řeč na přípitek, poděkujte přátelům a rodině
- Potvrďte si místo, datum a čas s fotografem a kameramanem
- Udělejte si manikúru a pedikúru
- Domluvte si volno u Vašeho zaměstnavatele
Den před…
- Vyzvedněte si z půjčovny svatební šaty
- Připravte si věci na převlečení , dárečky pro hosty, knihu hostů a pero

Hodně štěstí při plánování Vašeho dne D
Vám ze srdce přeje Váš Dj Sony D.
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