
W końcu stało się! 

Zanim powiadomicie cały świat o Waszym szczęściu, dajcie sobie na
rozmowę i radowanie się tym momentem tylko we dwoje.
Porozmawiajcie o wzajemnych oczekiwaniach dotyczących ślubu                               
i wesela, potencjalnych terminach, możliwościach finansowych oraz
wstępnej liczbie gości. Może się okazać, że w kilku kwestiach macie
odmienne zdania i musicie wypracować kompromis.

To właśnie lista gości w 70–85% wpływa na budżet, a także weryfikuje
miejsca, w których chcielibyście zorganizować przyjęcie. Przemyślcie
dokładnie, z kim chcielibyście świętować w tym wyjątkowym dniu.
Kogo nie może zabraknąć? Kto jest zbędny? Zazwyczaj nie są to łatwe
pytania i oczywiste rozmowy, dlatego dajcie sobie na to kilka dni, nie
podejmujcie pochopnych decyzji, ale przede wszystkim kierujcie się
sercem!

PO PIERWSZE: POROZMAWIAJCIE

Dobra rada: przed przejściem do poważniejszych kroków, zadbaj                               
o odpowiedni manicure! To drobnostka, ale przez najbliższe dni,                           
a nawet tygodnie, wszyscy będą patrzeć Ci na ręce (dosłownie!). Chyba
nie chcesz się czuć niekomfortowo?

PO DRUGIE: STWÓRZCIE WSTĘPNĄ LISTĘ GOŚCI

To ważne, aby taka rozmowa odbyła się przed puszczeniem informacji
w świat! W końcu nie ma nic złego w radosnym telefonie do dalekiej
kuzynki mamy z zaproszeniem na nadchodzące wesele, pod
warunkiem, że druga połówka nie marzy o skromnym ślubie i obiedzie
tylko w gronie najbliższych osób.

W dobrym tonie jest także porozmawiać na ten temat z rodzicami – bez
względu na to, czy mają wkład finansowy w wesele, czy nie. Oczywiście
możecie się z nimi zgodzić lub nie (to do Was należy ostateczna
decyzja!), ale zawsze warto wiedzieć na czyjej obecności zależałoby im
najbardziej. W końcu dla nich to również bardzo ważny dzień!

W końcu stało się! W najmniej oczekiwanym momencie (lub kiedy tak
właśnie mu się zdawało) Twój wybranek wyjął eleganckie pudełeczko                      
i otworzył je. W środku ukazał się błyszczący pierścionek, który
niezdarnymi ruchami założył Ci na palec. W emocjach odpowiedziałaś
„TAK”, albo po prostu pokiwałaś głową, nie potrafiąc wydobyć z siebie
żadnego dźwięku. Wszystko jasne – będzie ślub! Tylko CO DALEJ?
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Zaprosić czy nie zaprosić? Oto jest pytanie!

Jeśli nie możecie się zdecydować, czy zaprosić poszczególne osoby, być może poniższy
diagram pomoże Wam rozwiać wątpliwości. Odpowiadając na pytania, starajcie się nie
zastanawiać zbyt długo nad odpowiedziami, tylko kierować intuicją.

PO TRZECIE: ZAPLANUJCIE BUDŻET

Jeśli wiecie, ile osób planujecie zaprosić, to już połowa sukcesu! Załóżcie sobie, jaką
maksymalną kwotę możecie przeznaczyć za tak zwany „talerzyk”, czyli zapewnienie
jedzenia jednej osobie przez cały czas trwania wesela. Pamiętajcie, że gościom poza
jedzeniem należy zapewnić też napoje, słodkości, tort i alkohol. Następnie zastanówcie się,
czy przewidujecie gości, którzy będą potrzebować noclegu, i przyjmijcie kwotę, jaką możecie
wydać na ten cel. Kolejno omówicie maksymalny budżet na najważniejsze usługi, takie jak:
obsługa muzyczna, fotograf, wideo i dekoracje. Ostatni kluczowy punkt do budżetu to
kwota, jaką planujecie wydać na Wasz wygląd w tym dniu, czyli suknię i garnitur                               
z dodatkami, a także obrączki. Zbierzcie wszystko w całość i… voilà! Patrzycie właśnie na
około 75–90% kwoty potrzebnej na organizację wesela.
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Wymagane dokumenty kościelne i urzędowe
Ofiara za ślub kościelny / opłata za ślub cywilny
Dekoracje kościoła / miejsca ceremonii
Obrączki
Oprawa muzyczna ceremonii
Inne (np. tuby konfetti / bańki mydlane)

Jedzenie (cena za talerzyk × ilość gości)
Alkohol
Tort
Słodki stół
Wiejski stół
Dekoracje kwiatowe
Dekoracje inne
Ścianka za parą młodą
Winietki
Numery stołów
Tablica powitalna, plan usadzenia gości
Opłata do ZAiKS
Inne (np. napiwki dla kelnerów)

DJ/zespół
Fotograf
Wideo
Nauka pierwszego tańca
Samochód
Fotobudka
Barman
Inne (np.  animatorka dla dzieci)

Poniżej przygotowałam dla Was listę ponad 60 potencjalnych
wydatków ślubnych, która pomoże Wam określić całkowity budżet          
i sprawdzić, czy o niczym nie zapomnieliście. Skrupulatnie rozpisana
lista wydatków pozwoli Wam też na bieżąco kontrolować sytuację, bez
zmartwień, że w pewnym momencie zostaniecie bez środków na
organizację.

Co powinno się znaleźć w budżecie weselnym?

CEREMONIA
ZAŚLUBIN

SALA
WESELNA

KATEGORIA WYDATEK

POZOSTAŁE
USŁUGI
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Pudełko na koperty
Szkatułka na obrączki
Szlafrok dla panny młodej na czas przygotowań
Inne (np. wieszaki na suknię i garnitur)

WYGLĄD
PANNY
MŁODEJ

Garnitur
Koszula
Spinki do mankietów
Poszetka
Muszka/krawat
Butonierka
Buty
Skarpetki
Pasek
Bielizna
Fryzjer/barber
Inne (np. szelki, kamizelka, regulacja brwi)

WYGLĄD
PANA

MŁODEGO

GOŚCIE

Suknia ślubna
Welon/wianek
Okrycie
Bielizna
Biżuteria
Buty
Rajstopy/pończochy
Bukiet
Makijaż próbny + makijaż właściwy
Fryzura próbna + fryzura właściwa
Manicure i pedicure
Inne (np. podwiązka, opalanie natryskowe)

Zaproszenia
Noclegi
Transport
Upominki dla gości
Księga gości
Koszyki ratunkowe
Prezenty dla rodziców
Prezenty dla świadków
Inne (np. parasole na ślub plenerowy)

DODATKI
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Budżety weselne mają to do siebie, że niezależnie od planowanej liczby gości, opcji menu czy
wybranych usługodawców, finalna kwota niemal zawsze przewyższa pierwotne założenia!
Aby łatwiej było Wam się zmierzyć z wydatkami, poniżej opisałam kilkanaście obszarów,                               
w których możecie znaleźć potencjalne oszczędności, a które nie spowodują uszczerbku na
jakości wesela.

Większość sal weselnych jest oblegana w weekendy,                                   
a w pozostałe dni tygodnia stoi pusta, dlatego właściciele często
są w stanie zaoferować bardzo okazyjne ceny na imprezy
odbywające się poza weekendem.

Kto pyta, nie błądzi!
Pytajcie o zniżki,
negocjujcie i nie

obawiajcie się,
że zostaniecie źle

odebrani, to
naprawdę normalne

w tej branży!

Jak zaoszczędzić przy organizacji wesela?

Po otrzymaniu oferty zaproponujcie o 20% niższą kwotę,
najczęściej w odpowiedzi otrzymacie zgodę na wykonanie
usługi o 5–15% taniej niż w pierwotnej wersji!

Ucinajcie końcówki kwot – jeśli za wszystkie elementy usługi
wychodzi na przykład 3250 złotych, postarajcie się umówić                                   
z podwykonawcą na okrągłą kwotę 3000 złotych.

Jeśli cena z jakiegoś powodu nie może zostać obniżona,
spróbujcie rozszerzyć zakres usługi – może zespół jest w stanie
dorzucić Wam dodatkową godzinę gry w cenie?

NEGOCJACJE

Oszczędność: bez zbędnej gimnastyki średnio od tysiąca do
kilku tysięcy złotych!

Punkt w budżecie,
którego nie da się

pominąć, ale za to
bardzo łatwo

zmniejszyć jego
koszt!

Zamiast do popularnej sieci jubilerskiej wybierzecie się do
lokalnego jubilera, który nie tylko zaoferuje niższe ceny, ale
często również pakiet dodatkowych usług gratis.

OBRĄCZKI

Oszczędność: od kilkuset złotych, do 2–3 tysięcy!

Większość zakładów jubilerskich prowadzi także skup złota. To
świetna opcja, jeśli Wy lub Wasi rodzice/dziadkowie
przechowujecie w domu nieużywaną, złotą biżuterię.

TERMIN

Im mniej
standardowy

wybierzecie, tym
większe zniżki

jesteście w stanie
wynegocjować.

Jeśli zależy Wam na weselu w weekend, rozważcie miesiące
poza sezonem, takie jak kwiecień czy październik.

Oszczędność: od 10 do 40 złotych na talerzyku.
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