OFERTA FLORYSTYCZNA
ŚLUBNA
about that day
2022

◦ Podane widełki cenowe są orientacyjne, ostateczna kwota będzie zależna od personalnych ustaleń i sezonu.

◦ Wstępne oraz finalne wyceny usługi florystycznej będą spersonalizowane na podstawie oczekiwań i
inspiracji nadesłanych przez Państwa (w formie formularza, którego otrzymają Państwo drogą e-mailową).

Panna Młoda
Bukiet
◦ 200 zł – 500 zł
◦ W cenę wliczona będzie zwiewna szyfonowa wstążka
Korsarz (bransoletka florystyczna)
◦ 50 – 100 zł
◦ W cenę wliczona będzie zwiewna szyfonowa wstążka
Wianek
◦ 90 zł – 200 zł
Dodatek florystyczny do włosów/ półwianek
◦ 40 zł – 200 zł

Świadkowa, Druhna, Mama
Bukiet
◦ 180 zł – 450 zł
◦ W cenę wliczona będzie zwiewna szyfonowa wstążka

Korsarz (bransoletka florystyczna)
◦ 50 – 100 zł
◦ W cenę wliczona będzie zwiewna szyfonowa wstążka

Wianek

◦ 100 zł – 200 zł

Dodatek florystyczny do włosów/ półwianek
◦ 40 zł – 200 zł

Fot. Damian Łukasz Weddings

Pan Młody,
Świadek, Drużba, Ojciec

Bukiecik w butonierce
◦ 15 – 30 zł
◦ Bukiecik będzie zamocowany na agrafce - gotowy
do przypięcia do klapy

Fot. Momentalni

Samochód do ślubu

Dekoracja czterech klamek
o 100 – 240 zł
o W cenę wliczona będzie zwiewna szyfonowa wstążka
o Bukieciki będą na przyssawce – gotowe do zamontowania na aucie
Wianek na masce/ bagażniku
o 200 – 400 zł

o Wianek będzie na przyssawce – gotowy do zamontowania na aucie
Tablica rejestracyjna – złoty napis „Młoda Para”
o 15 zł/ 2 szt.

Kościół
Kompozycja główna przed ołtarz
o 400 – 800 zł

Kompozycja dodatkowa na ołtarz boczny/ przed ambonę
◦

250 – 600 zł

Dekoracja krzeseł Młodej Pary (2 szt.)

◦

80 – 300 zł

Dekoracja krzeseł Świadków (2 szt.)
◦

40 – 300 zł

Dekoracja klęczników
◦

50 – 250 zł

Dekoracja ławek
◦

40 – 200 zł/ szt.

Dekoracja wejścia do kościoła
◦

Fot. Greg Solak

Ustalane indywidualne

Uroczystości i sesje plenerowe
Prostokątny stelaż lub pergola łukowa z asymetryczną kompozycją
kwiatowo-roślinną
o 500 – 1 000 zł
Filary z metalowych stojaków z asymetryczną kompozycją
kwiatowo-roślinną (2 szt.)
◦ od 400 zł
Kompozycja na stolik urzędnika
◦ 150 – 600 zł
Dekoracja krzeseł Młodej Pary (2 szt.)

◦ 80 – 300 zł
Dekoracja krzeseł Świadków (2 szt.)
◦ 40 – 300 zł
Dekoracja krzeseł gości
◦ 40 – 300 zł/ szt.
Kompozycja kwiatowa wewnątrz alejki ślubnej (do stworzenia tzw.
łączki wzdłuż krzeseł gości)
◦ 300 – 600 zł/ szt.
Alejka z płatków żywych róż
◦ 50 zł/ mb alejki

Fot. Momentalni

Stół prezydialny
Girlanda roślinna (pas z zielni) na całej długości stołu
◦ od 350 zł

Girlanda kwiatowo-roślinna na całej długości stołu
◦ od 400 zł
Kompozycja w centralnym punkcie stołu
◦ 350 – 700 zł

Łączka z kwiatów w szklanych mini flakonikach
◦ od 300 zł
Kompozycja w dekoracyjnym wazonie
◦ od 250 zł/ szt.
Kompozycja stojąca przed stołem Młodej Pary (tzw. łączka)
◦ od 400 zł
Dekoracja krzeseł Młodej Pary (2 szt.)
◦ 80 – 300 zł

Tło za stołem Młodej Pary
Prostokątny stelaż, drewniane drzwi lub pergola łukowa z asymetryczną
kompozycją kwiatowo-roślinną
◦ 500 – 1 000 zł
Filary z metalowych stojaków z asymetryczną kompozycją kwiatoworoślinną
◦ od 400 zł
Girlanda na karniszu, stelażu, oknie, ścianie, parapecie, …
◦ Od 200 zł/ mb (gęsta)
◦ Od 100 zł/ mb (wąska)
Prostokątna ścianka ze sztucznych kwiatów lub liści
◦ od 600 zł
Prostokątna ścianka ze sztucznych kwiatów z dodatkiem żywych
◦ od 1 000 zł
Złota obręcz z dekoracją kwiatową
◦ 100 – 300 zł/ szt.
Wianek na ścianę
◦ 150 – 500 zł/ szt.
Instalacja podwieszana nad stołem

◦ od 600 zł

Stoły gości
Kompozycja na wysokim stojaku
◦ od 250/ szt.
Kompozycja w niskim wazonie
◦ od 200 zł/ szt.
Pojedyncze kwiaty w szklanych mini-flakonikach
◦ od 30 zł/ szt.
Girlanda na całej długości stołu – gęsta

◦ Od 200 zł/ mb
Girlanda na całej długości stołu – wąska
◦ Od 90 zł/ mb
Wianek wokół lampionu, świecznika, bukietów, …
◦ od 150 zł/ szt.
Bukiet w słoiku rustykalnym lub boho
◦ 90 – 250 zł/ szt.
Dodatek florystyczny do winietki lub serwety
◦ od 2 zł/ szt.

Fot. Karol Nycz

Pozostałe
Dekoracja tablicy powitalnej/ tablicy z rozmieszczeniem
gości
◦ od 40 zł
Mała wiązka na krzesło gościa

◦ od 40 zł
Bukiet na stół bufetowy, bar, stolik ogrodowy, parapet,
kominek, …
◦ od 100 zł
Dekoracja wejścia do sali weselnej, filaru, balustrady,
żyrandolu, karnisza, ramy, łazienki, sufitu, pomostu,
altany …
◦ Wycena indywidualna

Podziękowania
Bukiet
◦ 200 – 500 zł
Flower Box
◦ 130 – 500 zł

Koperta kwiatowa
◦ 110 – 160 zł
Kompozycja w drewnianej skrzyneczce
◦ 150 – 500 zł

