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CENNIK USŁUG 
PARASOL KONSULTANTA ŚLUBNEGO

  
ważny od 01 maja 2018

 Parasol Konsultanta powstał z myślą o tych Zakochanych, którzy potrzebują jedynie poradzić się 
wedding plannera, gdyż całą organizacją swojego ślubu i wesela zajmują się sami. Dzięki tej ofercie 
macie szansę zadać nam pytanie, poprosić o pomoc, spotkanie czy wyszukanie usługodawcy lub firmy, 
której usług potrzebujecie. Zasada jest bardzo prosta- rozliczamy się za czas naszej pracy- 100 zł/godzinę. 

CENNIK

CENA UWAGI

SPRAWDZENIE UMOWY Z 
USŁUGODAWCĄ.

50 zł Sprawdzimy umowę wg naszych standardów i 
dokładnie wskażemy, co powinno być w niej 
zawarte i czego brakuje. Nie nanosimy 
bezpośrednio poprawek na umowę. 

SPRAWDZENIE UMOWY Z 
SALĄ WESELNĄ.

od 100 zł Inaczej płatna niż poprzednia ponieważ jej 
sprawdzenie zajmuje nieprzeciętną ilość czasu. W 
zależności od długości umowy cena ulega 
proporcjonalnemu podwyższeniu.

SPRAWDZENIE I UŁOŻENIE 
MENU WESELNEGO.

70 zł Podpowiemy Wam jakich dań unikać, jak je łączyć, 
z czego warto zrezygnować, a co warto 
przemyśleć.

PODANIE 3 
USŁUGODAWCÓW ZE 
SPRAWDZONYM TERMINEM.

100 zł Może to być np. 3 DJów lub 2 zespoły i 1 florystka. 
Wybór i konfiguracja zależy tylko od Was!
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 Z Parasola Konsultanta skorzystało już wiele Par na wiele różnych sposobów. Należy 
pamiętać o tym, aby nie bać się pytać! Jak jeszcze można wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie? Tak 
zrobili to inni: 

• byłyśmy na wizji lokalnej w miejscu ceremonii i przygotowaliśmy wspólnie projekt aranżacji 
przestrzeni, 

• doradzałyśmy w wyborze dekoracji pasujących do danego wnętrza obiektów weselnych, 
• podsuwałyśmy pomysły na ekonomiczne atrakcje dla gości weselnych, 
• doradzałyśmy w wyborze prezentów dla gości weselnych, 
• przejęłyśmy kontakt z salą weselną i naszym zadaniem było dopięcie warunków umowy, 
• podpowiadałyśmy jak wykorzystać druhny i drużbów w dniu ślubu, 
• konsultowałyśmy przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa itd. 

Pamiętajcie o tym, że mamy doświadczenie: 

• w weselach międzynarodowych, w których niezbędny jest tłumacz przysięgły, 
• w ślubach mieszanych wyznaniowo, 
• organizowałyśmy wesele w namiocie 
• organizowałyśmy wesele na plaży 
• organizowałyśmy ślub w plenerze 
• przygotowywałyśmy ślub humanistyczny 
• organizowałyśmy poprawiny w ogrodzie Pary Młodej  
• i wiele innych! 

Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy, którą posiadłyśmy pracując jako Wedding Plannerki 
przez minione 4 sezony! Skontaktuj się z nami. 

PRZYGOTOWANIE BUDŻETU 
WESELNEGO.

od 150 zł Jest to zawsze czasochłonne zajęcie. Podajecie nam 
swój budżet, który planujecie na to wesele wydać, 
my odsyłamy Wam bardzo szczegółową, gotową i 
edytowalną tabelę w EXCEL, na której możecie 
pracować przez cały czas planowania ślubu i 
wesela by chronić Wasz weselny budżet.

PRZYGOTOWANIE 
SCENARIUSZA DNIA ŚLUBU.

od 150 zł Tak jak i w przypadku budżetu weselnego i tutaj 
dostajecie od nas edytowalny plik EXCEL, w 
którym rozplanowujemy Wam ten wyjątkowy 
dzień. W porozumieniu z Wami tworzymy agendę 
dnia ślubu.

OPRACOWANIE MOTYWU 
PRZEWODNIEGO.

150 zł Cena ta raczej nie wzrasta. Przygotowujemy Wam 
motyw przewodni Waszego ślubu i wesela. 
Dostajecie również listę rzeczy, w których motyw 
ten winien lub mógłby się pojawiać. Warto mieć 
wyjątkowy pomysł na motyw przewodni i sprawić 
aby gościom już na zawsze np. czerwone jabłko 
kojarzyło się z Waszym Dniem.
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