Orientační ceník

KVÍTÍ
Z
LESA

• svatební kytice					
nejčastěji mezi 2.000–2800 Kč
							(podle použitých druhů a množství květin, velikost kytice většinou cenu příliš neovlivňuje)
• korsáž pro ženicha					
vždy 150 Kč
• korsáž pro svědka + všechny ostatní korsáže 		
vždy 100 Kč
							(upevnění na extra pevný magnet, takže uchycení korsáže nepoškodí oblek)
• věnečky, čelenky a náramky z živých květů		
nejčastěji mezi 500 – 1000 Kč za kus
(podle velikosti, bohatosti)
• květiny pro maminky nebo svědkyně			
nejčastěji mezi 500 – 1000 Kč za kus
• volné květy na výzdobu prostor/do váziček na stoly po dohodě
_______________________________________________________________________________________________
• Jsme schopni vyrobit i další květinové zdobení místa obřadu i hostiny, nejčastěji dekorace stolů, dekorace židlí, květinové
ozdoby na slavobrány a obecně výzdoba celých prostor. Cena u těchto položek se odhaduje na základě vizuálních
podkladů a osobní konzultace.
• Výzdobu prostor, která vyžaduje dovoz a instalaci materiálu na místě konání, provádíme při zakázkách nad 20.000 Kč.
• Můžeme zajistit nejen živé květiny, ale i další materiály jako vázy, drobné dekorace atd.

OD ČEHO SE ODVÍJÍ CENA?
Především jsou dražší druhy, které jsou přímo z naší zahradní produkce nebo ty, které ručně sbíráme. Jde o květiny, jejichž
získání nás stojí nejvíc úsilí a času. Obecně drahé mohou ale být i druhy ze skleníkové produkce, jako například pivoňky, anglické růže nebo pryskyřníky, ale také nesezonní druhy (například luční květiny v období říjen-březen jsou buď nesehnatelné,
nebo velice drahé).
REZERVACE TERMÍNU
Termín je vhodné rezervovat telefonicky nebo osobně. Optimální časová rezerva je cca 9-6 měsíců před datem konání svatby, abyste měla jistotu, že vás někdo nepředběhne. Největší zájem je obecně o červnové, červencové a zářijové termíny.
Po složení zálohy 800 Kč (buď hotově u nás na prodejně nebo převodem na náš účet) u nás máte termín závazně rezervovaný. Záloha je nevratná a při platbě za svatební květiny se samozřejmě odečítá z celkové částky.
Po provedení rezervace se buď můžeme domluvit (nejlépe telefonicky) na osobní schůzce, kde můžeme probrat Vaše představy a sladit celý vizuální koncept. Budeme od Vás potřebovat několik málo inspiračních fotek kytic, které se Vám líbí, se
kterými souzníte. Hledat můžete na Pinterestu, našem FB profilu, nebo kdekoli jinde. Všímejte si tvaru, velikosti, barev, vyznění
kytice… a nedělejte si starost s tím, pokud v ní budou květy, které nejsou typické pro dobu vaší svatby, vymyslíme nějaký
sezonní ekvivalent ;) Pak budeme chtít fotku svatebních šatů – například katalogovou, pokud si šaty objednáváte z konfekce, nebo obrázek návrhu, pokud si šaty necháváte šít na míru. Nepotřebujeme přesná data, stačí nám nějaký podklad, ze
kterého získáme pojem o stylu.
Pokud máte zájem o zdobení prostor, opět budeme potřebovat vizuální podklady, na jejichž základě můžeme vytvořit návrh.

