Formularz:

1. Dane Usługobiorcy:
Imię i nazwisko: ..........................................................................
E-mail adres: ..............................................................................
Numer tel: ......................................Kontakt w h: .........................
2. Czas i miejsce wykonywanej usługi:
Miejscowość: ...............................................................................
Kościół/USC: ..............................................Godzina:.....................
Wnętrze (wielkość, styl): ...............................................................
Sala: .........................................................Godzina:.....................
Wnętrze (wielkość, styl): ...............................................................
Data: ..........................................................................................
3. Zakres usługi:
Dekoracja Kościoła/Urzędu Stanu Cywilnego
Sala Bankietowa
Plener
Dekoracja Auta
Napis Miłość
Ciężki Dym
4. Kompozycje kwiatowe:
Bukiet Panny Młodej
Butonierka
Korsarz
Bukiet dla Świadkowej
Kościół
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Sala
Plener
5. Wiodący styl i kolorystyka całej uroczystości (top2 usługobiorcy):
.....................................................................................................
.....................................................................................................
6. Rodzaj i gatunki wybranych kwiatów:
Sztuczne
Żywe
Mix sztucznych z żywymi
Wybrane kwiaty: ......................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
7. Zakres dekoracji w Kościele/USC: (Dokładny opis tego jak mają
wyglądać poszczególne części oraz jakie dodatkowe dekoracje zawierać
np.dywan, stojaki, lampiony, świeczniki, pergola, wazony, tkaniny)
Wejście do kościoła (np.Lampiony, postumenty z kwiatami, drzewka z
lampkami lub bez, sztaluga personalizowana,czerwony dywan itp.:

Ścieżka Pary Mlodej(np. Ze stojakami, lampionami, postumentami;
ozdobiona wstążką, tkaniną, kwiatami, świecznikami; dywan, płatki róż:
pergola z tkaniną lub kwiatami itp.):
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Krzesła (W pokrowcach, lub skórzane pikowane z klęcznikiem; Ozdobione
wstążkami/materiałem/kwiatami):

Ołtarz/stół urzędnika (Kompozycje kwiatowe ile i gdzie; świeczniki,
tkaniny, lampiony itp.):

Dodatkowe dekoracje(np. Postumenty z kwiatami, lampiony, świeczniki,
podwieszane dekoracje, wszystko co nie zostało wyżej wymienione) :

8. Zakres dekoracji na sali:
Wejście(np.Lampiony, postumenty z kwiatami, drzewka z lampkami lub
bez, sztaluga personalizowana,czerwony dywan itp.):

Stół Państwa Młodych (Ścianka za Parą Młodą jak ma wyglądać, krzesła
pokrowce/zdobienie, kwiaty na stole w jakiej formie, świeczniki,
lampiony, elementy personalizowane):

Stoły Gości (ilość stołów, kształt, krzesła pokrowce/zdobienie,
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podtalerze, dekoracje, świeczniki,wazony, kwiaty nisko/wysoko, bieżniki,
serwetki,numery):

Oświetlenie (punkty LED, napis MIŁOŚĆ, girlanda żarówkowa):

Sufit (podwieszane dekoracje, girlandy żywe/sztuczne,lampiony
papierowe itp.):

Dekoracje dodatkowe (personalizacja np. Kacik ze zdjęciami Państwa
Młodych, miejsce na księge gości , tło do zdjęć; wszystko co nie zostało
wymienione wyżej):

Ciężki dym:

Na zewnątrz ( Lampiony, skrzynki, kompozycje kwiatowe, girlanda
żarówkowa/kwiatowa, pergola itp.):
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9. Budżet: ( Jeśli nie chcą Państwo przekroczyć określonej kwoty,
postaramy się stworzyć propozycję nie wybiegając poza ustalony
budżet).

10. Dodatkowe Uwagi:
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