Júj SVADBA!

ČAUahoj,
Kvet na svadbe! Divoký, jemný, farebný, konárikový, strapatý, elegantný,
minimalistický, voňavý, sezónny, odvážny, jedinečný. Taký Ti uvijeme, ak budeš
chcieť, alebo aj úplne iný.
Radi Ti ozdobíme svadbu prírodou, čo nám vyrástla pod rukami a tu v okolí.

Napíš nám o VAŠOM dni
napr. dátum svadby,
miesto konania obradu či hostiny,
koľko budete mať hostí,
pošli foto svadobných šiat,
povedz kto bude dokumentovať Váš deň
alebo píš o čomkoľvek, čo je pre Vás dôležité.
Pošli nám fotky Vašej predstavy,
pripoj link alebo zdieľaj
pinterestovú nástenku.
Všetko pošli mailom.

Tešíme sa už!

mini 7 €
malá 14 €
stredná 21 €
veľká 35 €
najväčšia 47 €

Kytice pripravujeme v piatich
veľkostiach. Vyber si veľkosť,
ktorá Ti sedí. Je to kytica pre
nevestu, tiež napríklad druhú
kyticu, ktorá môže byť použitá na
hádzanie v rámci svadobnej
oslavy, kytice pre svadobné
mamy, družičky, svedkyne či
malé dievčatká alebo kohokoľvek
iného, koho chcete obdarovať

KYTICA

Ozdoba do vlasov
kvetinový venček, polvenček
kvety pre kaderníčku,
ktorá Vám ich do vlasov pripne.
Ozdoba do vlasov sa zvykne dávať nie len neveste,
ale i družičkám.

venček 25 €
polvenček 17 €
kvety pre kaderníčku 11 €
Kvetinový náramok
Je vo zvyku ho dávať namiesto
svadobného pierka ženám na svadbe
družičkám či svadobným mamám
podľa veľkosti od 7 €

PIERKO
Svadobné pierko označuje dôležitých mužov na svadbe.
Pripína sa hlavnému aktérovi :) ale i otcom, družbom či svedkom.
V niektorých častiach Slovenska sa dáva každému,
kto sa zúčastní na svadobnej hostine.

pre ženícha 10 €
pre svadobných otcov 8 €
pre družbov alebo pytačov 7 €
pre svadobných hostí 1 €

HOSTINA .

KVETINOVÝ MATERIÁL
Ak by Ste sa chystali vyzdobiť svadbu svojpomocne,
radi Vám pomôžeme s kvetmi a zeleňou.
Vedro materiálu môžete použiť podľa ľubovôle kdekoľvek :)
Uviť si kytice, pripraviť pierka, ozdobiť hostinu i kostol.
vedro kvetov 40 € - vedro zelene 22 € - vedro mix 33 €

VÝZDOBA SVADOBNEJ HOSTINY ČI KOSTOLA
Kvety na svadobnú hostinu pripravujeme v troch variantoch.
Prvou vyššie spomenutou je vedro kvetov či zelene,
ktoré sa rozdelí do váz na svadobné stoly.
Pre cca 100 hostí odporúčame cca 3-6 vedier.
Druhým variantom sú kvetinové aranžmány.
Pripravíme ich v kvete a už hotové ikebany ozdobia centrálnu časť stola.
kvetinový aranžmán na hlavný stôl 45 € - kvetinový aranžmán 30 €

Tretím sú zviazané kytice, ktoré sa položia na stoly do váz.
kytičky na stôl veľké 21 € - kytičky na stôl malé 14 €

Ak chceš niečo ŠPECI, určite nám o tom
povedz! My mám v ponuke ešte kvetinové konfety,
nech Vám je kvetovo veselo, tiež kvety na ozdobu
svadobnej torty, či kvetinovú ozdobu na slávobránu.
Kvetinové konfety 1€/bal
Kvety na svadobnú tortu 14 €
Ozdoba na slávobránu 35 €

Radi Vám pomôžeme s ozdobou Vášho
svadobného dňa na mieste konania. Tiež Vám kvety
vieme dopraviť. Ak by ste potrebovali pomôcť aj
s odzdobením priestoru po svadbe, radi to spravíme
za Vás. V tomto prípade sa k cene priráta i úhrada
ubytovania.
Doprava 0,25 eur/km
Inštalácia na mieste konania svadby 100 €

Rezervačný poplatok je 100 eur, položka je po
dohode prenosná na inú službu, nie je vratná. Po
úhrade Vám daný termín záväzne rezervujeme. Pri
konečnej úhrade za kvetinovú výzdobu Vám bude
čiastka z celkovej sumy odrátaná.

ozvi sa sem
kontakt@kvet.online
+421 918 763 261

Ak máš otázky pýtaj sa, radi odpovieme.
Môžeme si zatelefonovať či naplánovať spoločný videochat,
alebo sa osobne stretnúť niekde v kaviarni.
A tiež, ak máš cestu okolo, zastav sa u nás u nás na statku : )

všetko najradostnejšie!
celý život majte krásny,
kvet.

