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8-6 honappal elotte
Véglegesíteni a szolgáltatókat
El kell kezdeni összerakni:
Forgatókönyvet, Cateringet, Dekorációt     
Felkérni a tanúkat, koszorúslányokat
Megbeszélés az eskető pappal, elkezdeni a
jegyes oktatást
Kiválasztani a tökéletes menyasszonyi ruhát
Összeírni, hogy kiket szeretnénk meghívni az
esküvőre
Kiválasztani, megrendelni a meghívókat 
/Egyre népszerűbb az esküvői weboldal. 
Ez főleg nagy létszámú esküvőknél ajánlott,
vagy, ha sokan jönnének külföldről/
Begyűjteni a meghívottak címét

 
Referenciát kérni a szolgáltatóktól
fotós, videós, ceremóniamester, zenekar,
dekoros, stb.    

/Én ezt a sorrendet szoktam ajánlani, de
érdemes készíteni fontossági sorrendet és
úgy végig menni a szolgáltatókon/       

A legszimpatikusabb szolgáltatókat
megismerni személyesen       

Szerződést kötni velük, előlegeket fizetni    
/A költségeket érdemes vezetni egy
táblázatban, hogy jól átlássátok a            

 szervezés folyamán/       

Körbejárni több ruhaszalont/menyasszonyi
ruhapróbára időpontot kérn

12-10 honappal elotte
·        

Megálmodni, hogy:

 Melyik hónapban szeretnétek az esküvőt, 
      Milyen legyen a hangulata/stílusa,

      Kis vagy nagy esküvőt szeretnétek. 

 /Inspirláodjatok pinteresten, esküvői szolgáltató        

oldalakon/

Általános költségtervezetet készíteni, amibe
szeretnétek beleférni
Kiválasztania megfelelő helyszínt
/Ha az első 3 szempont összeállt már, akkor nagy
segítség lesz a helyszín választásban/

Bejelentkezni a polgári és egyházi szertartásra
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2-1 honappal elotte
Véglegesíteni az esküvői programot,
forgatókönyvet készíteni       
Kiválasztani a zenéket, leadni a listát a Dj-
nek, zenekarnak
Kilogisztikázni a vendégek ültetését 
/na erre időt kell szánni/      
Próbasminkre és próbahajra menni

Kiválasztani a koszorúslányruhákat
/Harmonizáljon a dekor színvilágához/

Itt az ideje megvásárolni a menyasszonyi
cipőket (min. 2 legyen, egy lapos, kényelmes 

és egy szépséges, amire mindig is vágytál)
Kiküldeni a meghívókat
Próbavacsorát, menükóstolást szervezni a
helyszínen
Összeállítani az ünnepi menüt (Speciális
étrendűekre is gondoljatok) és italcsomagot
Süti- és tortakóstolást tartani, megrendelni
Beszerezni a köszönőajándékokat a szülőknek
és a vendégeknek
Egyeztetni a dekorossal, virágkötővel a díszítést
Megrendelni a grafikai dekorációkat (ültető
kártya, menü kártya, vendégkönyv) 

Na és a plusz apróságokat se felejtsük el,
amiket megálmodtatok még esetleg:

gyermeksarok, limonádé bár, tűzijáték stb.

5-3 honappal elotte
Hívhatjuk akár a legeseménydúsabb hónapoknak.

Amikor azt hitted, hogy már nem lesz több dolgod
a szervezésben, itt fogsz rájönni, hogy mennyi kis
apró feladat vár még rád. Ha eddig nem tetted
volna meg, most mindenképp vezess listát!
       

Gondolni a vendégek elszállásolására és
szállítására, ha olyan a helyszínetek 

/Ha nem is foglaltok nekik, segítsetek a
keresésben, ajánljatok fel nekik opciókat/
Kiválasztani, megrendelni a karikagyűrűket
A vőlegény öltönyét kiválasztani 
/Fontos, hogy egységes legyen menyasszonyi
ruhával/
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2-1 hettel elotte
Leány/legénybúcsút tartani
Leadni a végleges létszámot az étteremnek
Kiküldeni minden szolgáltatónak a programot
Ellenőrizzétek le, hogy mindenki tudja, mikor
hol kell majd lennie és mit kell csinálnia
Utolsó ruhapróbára menni minden darab
esetében, hogyha szükséges, még tudjanak
igazítani rajta
Kozmetikushoz, fodrászhoz, manikűröshöz
menni
Várni a nagy napot

1 nappal elotte
 

Készítsetek elő mindent másnapra, hogy
ne reggel kelljen – Külön hívjátok fel a tanúk
figyelmét az irataik meglétére

 A nagy napon
  

Élvezni életetek egyik legfontosabb napját  
Megélni minden pillanatot
 

Eskuvo utan
Kibontani az ajándékokat     
Kifizetni a fennmaradt összegeket
Visszavinni a menyasszonyi ruhát
Elintézni a hivatalos okmányokat a névváltozásról 
Köszönő üzenetet küldeni a vendégeknek az
esküvői fotókkal
Nászútra menni               
...és boldogan élni!

 

 
Ha elfáradtál abban is, hogy végig olvastad, vedd fel velem a
kapcsolatot és én majd intézek és észben tartok mindent!
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