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• Przedstawienie 3 propozycji oprawy graficznej przyjęcia weselnego;

• przedstawienie 3 propozycji upominków dla gości;

• koordynacja przygotowania papeterii ślubnej (np.: ,,Save The Date’’, zaproszenia, winietki, 

menu weselne, tablica gości, zawieszki na butelkach, zawieszki do upominków, plan 

uroczystości) wspólnie uzgodnionej z Parą Młodą; 

• rozesłanie ,,Save The Date’’ do zaproszonych gości z prośbą o rezerwację terminu**;

• rozesłanie zaproszeń ślubnych do zaproszonych gości**;

• ekspozycja pozostałych elementów papeterii w dniu przyjęcia oraz przygotowanie 

upominków przed rozpoczęciem wesela.

Cena pakietu

1 600 zł

Pakiet Koronkowy

* Istnieje możliwość wyboru poszczególnych elementów pakietów, wtedy jednak podlegają one indywidualnej wycenie.
** Koszt wysyłki po stronie Pary Młodej. 
*** Podane ceny są cenami brutto.



•  Kontakt z podwykonawcami wybranymi przez Parę Młodą;

•  stworzenie szczegółowego scenariusza uroczystości i przekazania go podwykonawcom;

•  nadzorowanie pracy podwykonawców w dniu ślubu i wesela;

•  koordynacja imprezy od momentu rozpoczęcia uroczystości zaślubin, do godziny 24:00.

Pakiet Bawełniany

Cena pakietu

2 000 zł



• Kompleksowa koordynacja przygotowania papeterii ślubnej – 3 propozycje oprawy 

graficznej przyjęcia weselnego; wysyłka ,,Save The Date’’ i zaproszeń ślubnych do 

gości**;

• kompleksowa koordynacja organizacji upominków dla gości wraz z ich 

przygotowaniem - przedstawienie 3 propozycji upominków;

• pomoc w wyborze miejsca zaślubin i organizacji przyjęcia weselnego (wraz 

z organizacją potrzebnego namiotu / zadaszenia jeśli przyjęcie weselne i / lub 

ceremonia zaślubin odbywają się w plenerze);

• wsparcie w kreacji motywu przewodniego przyjęcia weselnego i koordynacja 

przygotowania dekoracji oraz oprawy florystycznej (miejsce zaślubin, miejsce 

przyjęcia weselnego) zgodnie z preferencjami Młodej Pary.

Pakiet Kryształowy

Cena pakietu

3 000 zł

* Istnieje możliwość wyboru poszczególnych elementów pakietów, wtedy jednak podlegają one indywidualnej wycenie.
** Koszt wysyłki po stronie Pary Młodej. 
*** Podane ceny są cenami brutto.



• Kompleksowa koordynacja przygotowania papeterii ślubnej – przedstawienie 3 propozycji 

oprawy graficznej przyjęcia weselnego; wysyłka ,,Save The Date’’ i zaproszeń do gości**;

• kompleksowa koordynacja organizacji upominków dla gości wraz z ich przygotowaniem – 

przedstawienie 3 propozycji upominków;

• pomoc w wyborze miejsca zaślubin i organizacji przyjęcia weselnego (wraz z organizacją 

potrzebnego namiotu / zadaszenia jeśli przyjęcie weselne i / lub ceremonia zaślubin 

odbywają się w plenerze);

• wsparcie w kreacji motywu przewodniego przyjęcia weselnego i koordynacja 

przygotowania dekoracji oraz oprawy florystycznej (miejsce zaślubin, miejsce przyjęcia 

weselnego) zgodnie z preferencjami Młodej Pary;

• wsparcie w wyborze i organizacji fotografa i / lub operatora kamery oraz oprawy muzycznej 

w miejscu zaślubin i przyjęcia weselnego – przedstawienie propozycji 3 podwykonawców 

Młodej Parze;

• obecność wedding plannera na uroczystości zaślubin oraz na przyjęciu weselnym przez 

pierwsze 3 godziny trwania imprezy.

* Istnieje możliwość wyboru poszczególnych elementów pakietów, wtedy jednak podlegają one indywidualnej wycenie.
** Koszt wysyłki po stronie Pary Młodej. 
*** Podane ceny są cenami brutto.

Cena pakietu

5 000 zł

Pakiet Perłowy



• Kompleksowa koordynacja przygotowania papeterii ślubnej – przedstawienie 

3 propozycji oprawy graficznej przyjęcia weselnego; wysyłka ,,Save The Date’’ 

i zaproszeń do gości**;

• kompleksowa koordynacja organizacji upominków dla gości wraz z ich 

przygotowaniem – przedstawienie 3 propozycji upominków;

• wsparcie w przygotowaniu dokumentacji związanej ze ślubem: cywilnym/

kościelnym;

• pomoc w wyborze miejsca zaślubin i organizacji przyjęcia weselnego (wraz 

z organizacją potrzebnego namiotu / zadaszenia jeśli przyjęcie weselne i / lub 

ceremonia zaślubin odbywają się w plenerze);

• wsparcie w kreacji motywu przewodniego przyjęcia weselnego i koordynacja 

przygotowania dekoracji oraz oprawy florystycznej (miejsce zaślubin, miejsce 

przyjęcia weselnego) zgodnie z preferencjami Młodej Pary;

• wsparcie w wyborze i organizacji fotografa i / lub operatora kamery, oprawy 

muzycznej w miejscu zaślubin oraz oprawy muzycznej przyjęcia weselnego – 

przedstawienie propozycji 3 podwykonawców Młodej Parze;

• wsparcie w organizacji tortu weselnego i słodkiego stołu;

• obecność wedding plannera na uroczystości zaślubin oraz na przyjęciu weselnym 

przez pierwsze 5 godzin trwania przyjęcia weselnego.

Pakiet Rubinowy

Cena pakietu

7 000 zł

* Istnieje możliwość wyboru poszczególnych elementów pakietów, wtedy jednak podlegają one indywidualnej wycenie.
** Koszt wysyłki po stronie Pary Młodej. 
*** Podane ceny są cenami brutto.



• Kompleksowa koordynacja przygotowania papeterii ślubnej – przedstawienie 3 propozycji 

oprawy graficznej przyjęcia weselnego; wysyłka ,,Save The Date’’ i zaproszeń do gości**;

• kompleksowa koordynacja organizacji upominków dla gości wraz z ich przygotowaniem – 

przedstawienie 3 propozycji upominków;

• wsparcie w przygotowaniu dokumentacji związanej ze ślubem: cywilnym/kościelnym;

• pomoc w wyborze miejsca zaślubin i organizacji przyjęcia weselnego (wraz z organizacją 

potrzebnego namiotu / zadaszenia jeśli przyjęcie weselne i / lub ceremonia zaślubin 

odbywają się w plenerze);

• pomoc w organizacji transportu Pary Młodej do kościoła i w miejsce przyjęcia weselnego 

oraz transportu i noclegu dla zaproszonych gości;

• wsparcie w kreacji motywu przewodniego przyjęcia weselnego i koordynacja 

przygotowania dekoracji oraz oprawy florystycznej (miejsce zaślubin, miejsce przyjęcia 

weselnego) zgodnie z preferencjami Młodej Pary;

• wsparcie w wyborze i organizacji fotografa i / lub operatora kamery oraz oprawy muzycznej 

w miejscu zaślubin i przyjęcia weselnego – przedstawienie propozycji 3 podwykonawców 

Młodej Parze;

• wsparcie w organizacji tortu weselnego, słodkiego stołu, stołów tematycznych oraz 

barmana;

• obecność wedding plannera na uroczystości zaślubin oraz na przyjęciu weselnym przez 

pierwsze 7 godzin trwania przyjęcia weselnego.

Cena pakietu

9 500 zł

Pakiet Szmaragdowy

* Istnieje możliwość wyboru poszczególnych elementów pakietów, wtedy jednak podlegają one indywidualnej wycenie.
** Koszt wysyłki po stronie Pary Młodej. 
*** Podane ceny są cenami brutto.



• Kompleksowa koordynacja przygotowania papeterii ślubnej – przedstawienie 3 propozycji 

oprawy graficznej przyjęcia weselnego; wysyłka ,,Save The Date’’ i zaproszeń do gości**;

• kompleksowa koordynacja organizacji upominków dla gości wraz z ich przygotowaniem – 

przedstawienie 3 propozycji upominków;

• wsparcie w przygotowaniu dokumentacji związanej ze ślubem: cywilnym / kościelnym;

• pomoc w wyborze miejsca zaślubin i organizacji przyjęcia weselnego (wraz z organizacją 

potrzebnego namiotu / zadaszenia jeśli przyjęcie weselne i / lub ceremonia zaślubin 

odbywają się w plenerze);

• wsparcie w kreacji motywu przewodniego przyjęcia weselnego i koordynacja 

przygotowania dekoracji oraz oprawy florystycznej (miejsce zaślubin, miejsce przyjęcia 

weselnego) zgodnie z preferencjami Młodej Pary;

• wsparcie przy wyborze menu weselnego z organizacją degustacji;  

• pomoc w organizacji transportu Pary Młodej do kościoła i w miejsce przyjęcia weselnego 

oraz transportu i noclegu dla zaproszonych gości;

• wsparcie w wyborze kreacji panny młodej i stylizacji Pana Młodego;

• pomoc w organizacji makijażu i fryzury ślubnej Panny Młodej i Pana Młodego; 

• wsparcie w stylizacji orszaku Panny Młodej i Pana Młodego, w zależności od potrzeb Pary 

Młodej;

• wsparcie w wyborze i organizacji fotografa i / lub operatora kamery oraz oprawy muzycznej 

w miejscu zaślubin i przyjęcia weselnego – przedstawienie propozycji 3 podwykonawców 

Młodej Parze;

• wsparcie w organizacji tortu weselnego, słodkiego stołu, barmana, stołów tematycznych 

oraz atrakcji rozrywkowych dla gości;

• obecność wedding plannera na uroczystości zaślubin oraz na przyjęciu weselnym przez 

pierwsze 7 godzin trwania przyjęcia weselnego.

Cena pakietu

12 000 zł

Pakiet Brylantowy

* Istnieje możliwość wyboru poszczególnych elementów pakietów, wtedy jednak podlegają one indywidualnej wycenie.
** Koszt wysyłki po stronie Pary Młodej. 
*** Podane ceny są cenami brutto.



Wesele, że mucha nie siada? ;-) 
Bądźcie spokojni, Wasza uroczystość 

jest w dobrych rękach.
Powierzając nam organizację zaślubin oraz przyjęcia weselnego, 
możecie liczyć na nasz profesjonalizm, wiedzę oraz wieloletnie 

doświadczenie w kreacji imprez okolicznościowych.

Jesteśmy kreatywne, szybkie w działaniu i sumienne. Dbamy o każdy szczegół, abyście 

mogli w pełni cieszyć się jednym z najważniejszych dni w Waszym życiu.

www.muchazwelonem.pl

Aneta Krasnodębska-Sekita
tel. +48 502 149 091

aneta@muchazwelonem.pl

Patrycja Jankowska-Miller
tel. +48 795 773 775

patrycja@muchazwelonem.pl

Mucha.z.welonem.Wedding.Consultantsmuchazwelonem_wedding_planners

https://www.facebook.com/Mucha.z.welonem.Wedding.Consultants
https://www.instagram.com/muchazwelonem_wedding_planners/

