
DEZIRES - ceník 2019

Skupina Služba Množství Cena Poznámka

Koordinace předstvatební schůzka, kontrola a kontakt dodavatelů, přebírání květin atd, ubytování hostů, koordinace obřadu, moderování hostů a programu

Koordinace svatebního dne od rána do cca půlnoci 15 000 Kč           vč. kontroly dodavatelů před svatbou a schůzky cca týden před svatbou

Přípravy a výzdoba před svatbou pátek odpoledne 3 000 Kč             + ubytování (pokud je třeba)

Organizce odjezdu hostů po půnoci 1 hod 300 Kč                

Pomoc po svatbě - odjezd hostů, vyúčtování, úklid dekorací dopoledne do 12 hod 2 000 Kč             + ubytování (pokud je třeba)

Doprava /km mimo Prahu 3 Kč                     

Svatební místo

hledání svatebního místa 1 až 2 konkrétní návrhy dle požadavků s ověřenou dostupností včetně 1 návštěvy na místě 5 000 Kč             vč. dopravy

Další návrh místa - druhé kolo, pokud nic nevybreme 1 místo 500 Kč                

Další chůzka na svatebním místě dodatečná 500 Kč                vč. dopravy

Plánování

Návrh harmonogramu 1 500 Kč                

Návrh rozpočtu 1 500 Kč                

Konzultace - paušálně

7 000 Kč             

pokud si chcete část zařizovat sami, ale chcete konzultovat v průběhu cokoliv, na co dát pozor 

atd., ladění harmonogramu, pravidelné schůzky v Praze cca 1 měsíčně nebo zkrátka dle 

potřeby :)

Dodavatelé např. Foto, Video, Kapela, DJ, Květiny, Catering, Svatební dort apod., odvoz/taxi

Doporučení, výběr a dotažení dodavatele - např. květiny, kapela 1 dodavatel 1 000 Kč             od začátku do konce

Schůzka u dodavatele 1 schůzka 300 - 500 Kč v Praze / mimo Prahu

Individuálně

Výzdoba vyhledání/nákup/výzdoba dle individálních potřeb podle rozsahu

Svatební video od Báry Klocové

celodenní natáčení, střih, výsledné video (3 - 10 min) 18 000 Kč           

předání nesetříhaných portříděných záznamů 3 500 Kč             v ceně flash disk

licencovaná hudba k videu cena dle skutečné ceny licence pokud budete chtít konkrétní hudbu na přání, na kterou se vzahují licenční poplatky

* pokud si s něčím nejste jisti, nebo vám cokoliv nevyhovuje, raději napište zprávu, nebo zavolejte. Není problém se na čemkoliv domluvit. 

* Záloha - 50% z odhadované ceny služeb nebo dle domluvy


