O co powinnaś zapytać osobę, która przygotuje
Twoje Dekoracje ślubno-weselne?

1. Czy mogę zobaczyć zdjęcia Twoich poprzednich
kompozycji? Czy mogę skontaktować się z Innymi parami i
zapytać o referencje?
2. Czy układasz kwiaty w swoim własnym stylu, czy
eksperymentujesz z różnymi stylami?

3. Czy macie wolny termin w dniu mojego ślubu?

4. Czy tego samego dnia będziesz pracować nad innymi
dekoracjami ślubnymi?

5. Jakie sezonowe kwiaty są dostępne w miesiącu, kiedy biorę
ślub?

6. Jakie kwiaty i dekoracje mieszczą się w moim budżecie?

7. Jeśli nie mam żadnego pomysłu to czy zaproponujesz mi
własne rozwiązania?

8. Czy dekorowałaś już tę sale weselną/ ten kościół, czy znasz
te miejsca? Czy za konsultację na miejscu będzie
dodatkowa opłata?

9. Czy koszty transportu na miejsce ślubu czy wesela są
dodatkowo płatne? W jakim rejonie pracujesz?
10. Czy możesz zrobić próbny/pokazowy bukiet ślubny?

11.Czy zapewniasz tez dodatkowe wyposażenie dekoracji jak
wazony czy świeczniki? Jeśli tak to jaka jest cena?

12. Gdzie i kiedy kwiaty zostaną dostarczone na miejsce
wesela? Kto będzie aranżował/ustawiał je na miejscu?

13. Kiedy dekoracje będą przygotowane i czy mogę
zobaczyć je w trakcie tworzenia?

14. Czy Ty osobiście będziesz wybierała kwiaty na
dekoracje? Czy ty osobiście będziesz je
wykonywała/nadzorowała?

15. Ile potrwa aranżowanie/ustawianie kwiatów na miejscu?

16. Jaki będzie koszt transportu dekoracji z kościoła do Sali
weselnej i ile to potrwa?

17. Czy masz przygotowane określone pakiety cenowe
dekoracji? Czy wszystko możemy dostosować do moich
potrzeb?
18. Co stanie się z moim dekoracjami po zakończeniu ślubu i
wesela?

19. Kiedy odbierzesz materiały techniczne z miejsca wesele
(wazony, świeczniki)? Czy jest to dodatkowo płatne?

20. Czy ponoszę opłaty za zniszczenia elementów dekoracji
(świeczników, wazonów…)?

21. Na ile przed ślubem powinnam zamówić kwiaty?

22. Jakie są zasady umowy? Ile wynosi zaliczka?

23. Kiedy powinnam zapłacić całą kwotę za dekoracje?

Myślałaś kiedyś o samodzielnym udekorowaniu
swojego Ślubu?
Dowiedz się jak zrobić sobie bukiet ślubny >>>

