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Panna Młoda & Pan Młody

Data



Kalendarium

Zaraz po zaręczynach

Przedyskutować budżet, tematykę i styl wesela.
Uzgodnić kto za co płaci.
Wybrać datę i godzinę wesela. Potwierdzić dostępność z
lokalizacja wesela.
Zorganizować folder z pomysłami, zdjęciami i notatkami
dotyczącymi wesela.
Stwórz listę z obowiązkami konsultanta.
Skontaktuj się z docelowa lokalizacja wesela.
Zorganizuj wycieczkę po lokalizacji i zarezerwuj datę.
Skontaktuj się z księdzem i umów spotkania
przedmałżeńskie.
Zarezerwuj fotografa.
Zarezerwuj filmowanie.
Zaaranżuj dodatki i muzykę (fotobudka, DJ, księga gości itp.)
Zorganizuj transport dla gości do i z docelowej lokalizacji.
Umów wizyty w domach sukien ślubnych, w poszukiwaniu
sukni ślubnej oraz sukni dla druhny.
Zarezerwuj florystę.
Zarezerwuj apartamenty dla Pary Młodej oraz dla gości z
poza miasta w docelowej lokalizacji.
Umów degustacje z firma cateringowa; podpisz umowę z
firma cateringowa.
Wybierz osobę kontaktowa/odpowiedzialna za
nieplanowane problemy, które mogą się pojawić.
Zarezerwuj sesję zdjęciową dla Młodej Pary
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Kalendarium

9 miesięcy do ślubu

Zorganizuj przedmioty potrzebne do wynajęcia (namioty,
krzesła itp.)
Zorganizuj podróż poślubną. Wpłać zaliczkę.
Skompletuj listę gości wraz z adresami.
Wybierz zaproszenia.
Zarezerwuj fryzjera, kosmetyczkę itp. na dzień wesela.
Wybierz suknie ślubna i wszystkie dodatki.
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Kalendarium

6 miesięcy do ślubu

Wybierz i zamów suknie dla druhny.
Zarezerwuj cukiernika i umów spotkanie degustacyjne.
Zarezerwuj spotkanie z florysta aby omówić wybór aranżacji
kwiatowych.
Umów spotkanie i pobierz wymiary do garniturów Pana
Młodego i świadka.
Sfinalizuj zamowienie na przedmioty do wynajęcia.
Umów spotkanie z grafikiem, omów styl i dekoracje na
wesele. Zacząć proces przygotowań.
Zorganizuj dietę i ćwiczenia dla Pary Młodej.
Zapisach się na lekcje tańca.



Kalendarium

4 miesiące do ślubu

Stwórz listę prezentów.
Zamów potrzebne dekoracje.
Wybierz i zamów sukienki dla mamy i przyszłej mamy.
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Kalendarium

3 miesiące do ślubu

Omów plan ceremonii z księdzem.
Monitoruj lokalizacje docelową i dobierz liczbę potrzebnych
pokoi.
omów przymiarki sukni ślubnej.
Skontaktuj się z fotografem i kamerzysta aby omówić plan i
szczegóły. Omów zdjęcia grupowe, rodzinne itp. Potwierdź
dzień i godzinę.
Potwierdź wybór garnituru dla Pana Młodego i świadka.
Potwierdź całkowity koszt z firma cateringowa.
Przygotuj i wyślij zaproszenia.



Kalendarium

2 miesiące do ślubu

Kup wszystkie dodatki dla Panny młodej (bielizna, buty,
akcesoria)
Umów przymiarkę sukni ślubnej.
Kup upominki/prezenty dla rodziny i pomocników.
Umów spotkanie z florysta aby potwierdzić potrzebne
aranżacje.
Umów spotkanie z grafikiem aby potwierdzić przygotowanie
wszelkich dekoracji i papeterii.
Umów spotkanie z zespolem/DJ’em aby wybrać muzykę.
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Kalendarium

1 miesiąc do ślubu

Ostatnie spotkanie z managerem lokalizacji docelowej i
sfinalizowanie planów.
Potwierdź wybór i wymiary garniturów Pana Młodego i
świadka.
Umów próbny makijaż i fryzurę aby zatwierdzić
dopasowanie do sukni ślubnej.
Potwierdź wybór i wykonanie obrączek.
Zaplanuj rozsadzenie gości.
Potwierdź zgodność zamówienia przedmiotów wynajętych.
Wpłać całość za podróż poślubną.
Sfinalizuj zamówienia na atrakcje i dodatki weselne.



Kalendarium

2 tygodnie do ślubu

Ostatnia przymiarka sukni ślubnej.
Potwierdź ostateczne szczegóły z cukiernią
Potwierdź dekoracje i oznakowanie z grafikiem.
Potwierdź wszystkie potrzebne dokumenty do zawarcia aktu
małżeńskiego.
Wyślij zawiadomienia.
Zatwierdź miejsce przygotowania Pary Młodej w hotelu
(numery pokoi, pietra itp)
Przeanalizuj wszystkie szczegóły wesela.
Przedstaw ostateczna ilość gości firmie cateringowej.
Odbierz obrączki.
Odbierz potwierdzenie i bilety na podróż poślubną.
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Kalendarium

1 tydzień do ślubu

Zabiegi kosmetyczne dla Pana Młodego.
Potwierdź z kościołem i lokalizacja docelowa w sprawie
ostatnich szczegółów
Umów dzień w Spa, wizyty ze znajomymi i rodzina, aby
trochę się zrelaksować
Umów spotkania i potwierdź ostateczne szczegóły z
księdzem, firma cateringowa



Kalendarium

3 dni do ślubu

Odbierz welon.
Podwieź pamiątki weselne dla gości do lokalizacji docelowej.
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Kalendarium

1 dzień do ślubu

Manicure i Pedicure.
Ostateczna przymiarka garniturów Pana Młodego i świadka.
Ostateczne strzyżenie Pana Młodego.
Przekaz obrączki świadkowi.

Kalendarium

DZIEŃ ŚLUBU

Stylizacja, makijaż.
SLUB!



Kalendarium

1-2 dni po ślubie

Zwróć wynajęte przedmioty.
Potwierdź zapłatę za usługi z wszystkimi dostawcami..
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