Jak postupovat
při rezervaci termínu
• Připravte si alespoň přibližný seznam položek, které
od nás na svatbu budete chtít vytvořit.
• Ozvěte se nám, abyste zjistili, jestli máme na Vaši
svatbu volný termín. Optimální časová rezerva je
cca 9-6 měsíců před datem konání svatby. Obecně
je největší zájem o termíny od května do září.
• Až si vzájemně potvrdíme termín a rozsah
Vaší objednávky, obdržíte pokyny pro složení
rezervačního poplatku 800 Kč, který se finálně
odečítá z celkové částky. Od této doby máte termín
u nás závazně rezervovaný. Rezervaci lze zrušit
nejpozději 6 měsíců před datem svatby, jinak záloha
propadá.
• Pokud od nás chcete pouze kytici na svatbu, můžeme
Vám ji uvázat jako běžnou zakázku v hodnotě, kterou
si sami stanovíte. Tuto kytici Vám vytvoříme z toho, co
budeme mít aktuálně skladem. Tím pádem pro Vás
odpadá další čtení, stačí jen objednat.

KVÍTÍ
Z
LESA

VÝZDOBA SVATBY S INSTALACÍ
Provádíme v lokalitě Brno-město a Brno-venkov při
minimálním rozpočtu 20.000 Kč po dohodě. Cena
zahrnuje jak materiály, tak dovoz a hodinovou taxu.

OD ČEHO SE ODVÍJÍ CENA?
Především jsou dražší druhy, k teré jsou přímo z naší
zahradní produkce nebo ty, které ručně sbíráme. Jde o
květiny, jejichž získání nás stojí nejvíc úsilí a času. Obecně
ale mohou být drahé 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).

ÚVODNÍ KONZULTACE
V ceně každé svatební zakázky je zahrnuta úvodní
konzultace na osobní schůzce a pozdější drobné úpravy.
Po provedení rezervace se můžeme domluvit na termínu
osobní schůzky, kde probereme Vaše představy a sladíme
celý vizuální koncept. Mějte s sebou/pošlete nám mailem:
• Jednu až dvě inspirační fotografie kytic. Všímejte si
tvaru, velikosti, barev, vyznění kytice
• Fotku svatebních šatů – například katalogovou,
pokud si šaty objednáváte z konfekce, nebo obrázek
návrhu, pokud si šaty necháváte šít na míru. Prostě
něco, z čeho získáme pojem o stylu, který Vám sedí.
• Pokud máte zájem o zdobení prostor, budeme
potřebovat vizuální podklady, na jejichž základě
můžeme vytvořit návrh. Je dobré znát rozměry všeho,
co budete chtít zdobit – např. rozměry stolů/hodovní
tabule, počet hostů, rozměry slavobrány, velikost
oddávacího stolku nebo oltáře…
Bohužel není v našich silách zajistit celou svatební
koordinaci, ale rádi Vám zajistíme veškeré floristické
služby. Informace ohledně dovozu a instalace květin
najdete v našem ceníku svatební floristiky.

SVATBY PRO LGBTQ PÁRY
V tomto případě řešíme po domluvě počet
svatebních kytic, korsáží nebo jiných prvků
tak, aby odpovídaly Vaší představě.

