Planul NUNTII
Cu un an inainte







www.Ludmilafashion.ro

Alegeti biserica.
Ganditi-va la stilul nuntii.
Alegeti nasii. Dicuta cu acestia si abia apoi stabileste data evenimentului.
Stabiliti bugetul si Fixati data.
Alegeti locatia / restaurantul / firma de catering.
Alegeti muzica si contactati DJ-ul sau formatia aleasa. Este indicat sa-i alegeti din timp pe cei care se
vor ocupa de muzica. Atentie la formatia sau muzica aleasa, aceasta va avea o mare influenta asupra
bunei desfasurari a nuntii si satisfactia invitatilor va fi reflectata la final prin: ,, DARUL LA NUNTA ,,

Alegerea FOTOGRAFULUI & CAMERAMANULUI pentru NUNTA

Un fotograf de nunta in primul rand este un
bun psiholog si cunoaste bine etapele evenimentului astfel poate ANTICIPA multe fotografii reusite. Apelati la serviciile
unor fotografi si cameramani a caror munca o cunoasteti deja trebuie sa optati pentru calitate. Fotografii multe, cateva
mii este o prostie sa alegi. Opteaza pentru fotografii bune prelucrate si care sa reprezinte printr-un album intregul
eveniment. Cere fotografiile in format digital, dar si in cloud pentru a avea siguranta pastrarii acestora in timp. Cere
oferta de pret detalii cat mai multe dar si o intalnire pentru a discuta personal si a cunoaste persoana care va fi alaturi
de tine pentru aproape 24 de ore.

Apeleaza telefonic, de multe ori o scurta discutie telefonica face cat o mie de cuvinte sau zeci de mesaje trimise.
https://www.facebook.com/sidorgraphy/ Tel 0746 506 309

Cu 6 luni inainte


Alegeti un Salon pentru coafor si machiaj Contactati un salon de infrumusetare pentru PROGRAMARE
si pentru a va alege coafura in baza texturii parului Dumneavoastra, manichiura si pedichiura pentru ziua nuntii.
https://www.facebook.com/pages/Salon-Taboo/448717045152964 Piatra Neamt Tel 0744 60 60 30



Alegeti firma de amenajari/agentia de nunti si semneaza un contract cu acestia pentru a nu te trezi
cu preturi marite in apropierea evenimentului .



Intalnirea cu preotul.



Cautati rochia de mireasa. Probaţi, examinati materialele si faceti-va o idee. Comanda se face cu mai mult
timp inainte pentru a fi siguri ca ceia ce i-ti doresti se va realiza.

In perioada de varf ( sezonul nuntilor, sunt putine oferte si disponibilitatea mai mica). De obicei toti
producatorii lucreaza la comanda personalizata. O Rochie o poti comanda si atunci se rezerva materialele , si timpul sau de
lucru.
IAR PROBA O FACI LA O DATA DECISA DE TINE INAINTEA NUNTII.
Daca ai o Fotografiie a unei rochii mergi cu ea la magazin si este posibil sa obtii multe informatii si un pret precis despre
modelul dorit de tine. www.ludmilafashion.ro
Despre modelul rochiei de mireasa sau stilul care doriti sa va reprezinte. Este bine sa tineti cont de tematica aleasa pentru a
evita nepotriviri cu stilul nuntii. https://www.facebook.com/www.LudmilaFashion.ro
Ludmila Fashion SRL

Piatra Neamt Bulevardul Dacia 4 ( CENTRU ) Tel 0233210149 / 0757479630

Cu 5 luni inainte




Faceti o prima lista de invitati. Ganditi-va la toti cei pe care-i doriti alaturi de voi la marele eveniment si schitati
o lista cu invitati
Contactati maestrul de ceremonii. Este bine sa cautati un bun maestru de ceremonii, din timp, sa-i expuneti
asteptarile legate de eveniment si sa semnati contractul.
Inchiriati limuzina sau caleasca. In functie de stilul nuntii ati ales deja intre o caleasca sau o limuzina.
Indiferent de optiune este timpul sa platiti avansul pentru a va fi mentinuta rezervarea.

Cu 4 luni inainte




www.Ludmilafashion.ro

Rezervarea biletelor pentru luna de miere. Alegeti locul unde va veti petrece luna de miere si faceti
rezervarile. E important sa va ocupati din timp de asta deoarece nu va fi ulterior o bataie de cap si, cine stie, poate
obtineti reduceri considerabile sau beneficiati de oferte speciale.
Incepeti tratamentul de infrumusetare. Rasfatati-va cu masaje pentru tonifierea muschilor si a pielii.

Cu 3 luni inainte







Cumparati pantofii, manusile, ciorapii, lenjeria.
Comandati marturiile si pungile pentru cadouri.
Alegeti verighetele.
Hotarati meniul, bauturile si tortul.
Alegeti invitatiile si textele.
Pregatiti tinutele domnisoarelor de onoare. Se cumpara sau se realizeaza rochia pentru petrecerea de dupa
nunta, precum si rochiile domnisoarelor de onoare asortate cu rochia de mireasa si tema nuntii.

Cu 2 luni inainte



Daca luna de miere este in afara granitelor verificati valabilitatea buletinelor/pasapoartelor. Mai mult,
interesati-va de documentatia necesara, in cazul schimbarii datelor de identitate.
Aflati care sunt actele necesare. Incepeti sa procurati actele necesare atat pentru cununia religioasa, cat si
pentru cea civila. Pregatiti certificatul prenuptial, analize, adeverinta de la medicul de familie, timbru judiciar, copii
dupa buletine si certificate de nastere, etc.)

Cu 1 luna inainte





Inca o proba pentru rochia de mireasa si este gata FIX asa cum ai dorito. Daca ai mai slabit sau mai
doresti sa slabesti programeaza proba pentru o saptamana inaintea nuntii apoi in 2 zile dupa este gata fix dupa noile
tale dimensiuni.
Oferiti invitatiile. Invitatiile vor fi distribuite cu cel putin 3-4 saptamani inainte de nunta. Este obligatoriu ca
persoana care primeste o invitatie sa raspunda, sa multumeasca si sa precizeze daca poate veni sau nu.
Alegeti si comanda buchetul de mireasa.

Cu 15 zile inainte


Cereti confirmarea invitatilor. Contactati telefonic toti invitatii care nu si-au confirmat prezenta, astfel incat sa
stiti exact numarul total de oaspeti.

Cu 10 zile inainte






Faceti cateva plimbari prin casa cu noii pantofi.
Comunicati restaurantului/firmei de catering numarul exact de persoane..
Programarea la coafor pentru tuns sau vopsit. Vopsiti-va parul la coafor, pentru ultima oara inainte de
nunta, pentru a-i accentua nuanta.
Pregatiti valizele pentru luna de miere. Incepeti sa impachetati lucrurile pentru luna de miere de pe acum.
Contactati furnizorii pentru o ultima verificare.

Cu 2 zile inainte



Manichiura, pedichiura, Inmanati verighetele unuia dintre nasi.
Ultimele pregatiri. Treceti in revista ultimsele detalii si dati importanta si celor care la o prima privire nu par
importante. Pregatiti si inmanati unei prietene o pereche de dresuri si o pereche de pantofi comozi, asigurati-va ca
veti avea la indemana cativa plasturi, batistute de hartie sau medicamente. Pe scurt, trebuie sa fiti pregatita sa
intampinati orice disconfort care ar putea sa va strice ziua cea mare.

Cu o zi inainte



Confirmati programarile la coafor, machiaj, fotograf, cameraman, limuzina, maestru de ceremonii.
Bucurati-va de un masaj de relaxare. Mergeti la cosmetica si ocupati-va de manichiura, pedichiura, epilare,
faceti gimnastica si bucurati-va de masaje relaxante.

