
 

 
 
 
 

Potrzebujesz pomocy w zorganizowaniu wymarzonego przyjęcia? Firma Confetti Time to 
idealny wybór! Nie czekaj, napisz lub zadzwoń i umów się na spotkanie. 



Organizujemy każdego rodzaju imprezy w Łodzi i okolicach: 
 

 
 
 

Pakiet 1 

Kompleksowa organizacja ślubu i wesela wraz z koordynacją 

Oferta skierowana do Par, które są we wstępnej fazie organizacji ślubu i wesela, bądź jeszcze w ogóle nie 
zaczęły ich organizować. Chcą natomiast skorzystać z pomocy konsultanta ślubnego w kwestii przygotowań i 

koordynacji najważniejszego dnia swojego życia. 

W zakres usług wchodzą: 

● Zapoznanie się z Waszymi potrzebami, oczekiwaniami i przygotowanie oferty 

● Opracowanie zarysu przyjęcia weselnego 

● Ustalenie i pilnowanie budżetu weselnego 

● Dobór miejsca ceremonii zaślubin (kościół/USC/plener) 

● Typowanie lokalizacji przyjęcia weselnego 

● Dobór najlepszych podwykonawców (oprawa muzyczna, florystyczna, foto, video i inne) 

● Doradztwo w zakupie sukni ślubnej/garnituru/sukien dla druhen 

● Pomoc w wyborze tematu przewodniego i dobraniu do niego detali (zaproszeń, winietek, księgi gości, dekoracji 
itp.) 

● Zorganizowanie dodatkowych atrakcji dla gości 

● Polecenie sprawdzonych wizażystów 

● Organizacja transportu dla Pary Młodej 

● Organizacja transportu i noclegów dla gości 

● Negocjowanie warunków, podpisywanie umów i rozliczenia z podwykonawcami 

● Przygotowanie scenariusza i koordynacja dnia ślubu 

● Opieka nad Parą Młodą oraz gośćmi w trakcie przygotowań, ślubu i wesela 

● Rozwiązywanie bieżących problemów 

● Doradztwo w wyborze najlepszej oferty podróży poślubnej 

● Inne ustalone usługi 



Pakiet 2 

Dobór najlepszych podwykonawców 

Oferta skierowania do przyszłych Par Młodych, które zorganizowały już samodzielnie część swojego ślubu i 
wesela, ale potrzebują pomocy w przygotowaniu pozostałych lub kilku wybranych elementów. 

W zakres usług wchodzą: 

● Zapoznanie się z Waszymi potrzebami, oczekiwaniami i przygotowanie oferty 

● Dobór najlepszych podwykonawców (oprawa muzyczna, foto, video, dekoracja i inne) 

● Pomoc w wyborze tematu przewodniego i dobraniu do niego detali (zaproszeń, winietek, księgi gości, dekoracji 
itp.) 

● Zorganizowanie dodatkowych atrakcji dla gości 

● Polecenie sprawdzonych wizażystów 

● Organizacja transportu dla Pary Młodej 

● Organizacja transportu i noclegów dla gości 

● Negocjowanie warunków, podpisywanie umów i rozliczenia z podwykonawcami 

● OPCJONALNIE: 

o Przygotowanie scenariusza i koordynacja dnia ślubu 

o Opieka nad Parą Młodą oraz gośćmi w trakcie przygotowań, ślubu i wesela 

o Rozwiązywanie bieżących problemów 

o Doradztwo w wyborze najlepszej oferty podróży poślubnej 

 

 
 

Pakiet 3 

Koordynacja dnia ślubu i wesela 

Oferta skierowana do przyszłych Par Młodych, które zorganizowały samodzielnie wszystkie elementy swojego 
ślubu i wesela. Potrzebują natomiast pomocy w skoordynowaniu tego wymarzonego dnia, żeby nic nie 

zakłócało ich spokoju. 

W zakres usług wchodzą: 

● Konsultacja w kwestii dnia ślubu i wesela 

● Przygotowanie scenariusza i koordynacja dnia ślubu 

● Opieka nad Parą Młodą oraz gośćmi w trakcie przygotowań, ślubu i wesela 

● Rozliczenie z lokalem i podwykonawcami w dniu ślubu 

● Rozwiązywanie bieżących problemów 

 

 
 



Pakiet 4 – LUX 

Kompleksowa organizacja ślubu i wesela wraz z usługą „Exclusive 
Confetti Time” i koordynacją 

Oferta skierowana do Par, które są we wstępnej fazie organizacji ślubu i wesela, bądź jeszcze w ogóle nie 
zaczęły ich organizować. Chcą natomiast skorzystać z pomocy konsultanta ślubnego w kwestii przygotowań i 

koordynacji najważniejszego dnia swojego życia. 

W zakres usług wchodzą: 

● Zapoznanie się z Waszymi potrzebami, oczekiwaniami i przygotowanie oferty 

● Opracowanie zarysu przyjęcia weselnego 

● Ustalenie i pilnowanie budżetu weselnego 

● Dobór miejsca ceremonii zaślubin (kościół/USC/plener) 

● Typowanie lokalizacji przyjęcia weselnego 

● Dobór najlepszych podwykonawców (oprawa muzyczna, florystyczna, foto, video i inne) 

● Doradztwo w zakupie sukni ślubnej/garnituru/sukien dla druhen 

● Pomoc w wyborze tematu przewodniego i dobraniu do niego detali (zaproszeń, winietek, księgi gości, dekoracji 
itp.) 

● Zorganizowanie dodatkowych atrakcji dla gości 

● Polecenie sprawdzonych wizażystów 

● Organizacja transportu dla Pary Młodej 

● Organizacja transportu i noclegów dla gości 

● Negocjowanie warunków, podpisywanie umów i rozliczenia z podwykonawcami 

● Przygotowanie scenariusza i koordynacja dnia ślubu 

● Opieka nad Parą Młodą oraz gośćmi w trakcie przygotowań, ślubu i wesela 

● Rozwiązywanie bieżących problemów 

● Stały kontakt z klientem 24h 

● Spersonalizowana strona www dla Pary Młodej ułatwiająca komunikację oraz przekazywanie informacji 
gościom 

● Prezent dla Pary Młodej podczas dnia ślubu 

● Doradztwo w wyborze najlepszej oferty podróży poślubnej 

● Inne ustalone usługi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pakiet 5 

Kompleksowa lub częściowa organizacja dowolnej imprezy 
okolicznościowej: 

Masz ochotę na jakąkolwiek inną imprezę, ale brakuje Ci czasu lub pomysłu na jej organizację? Skontaktuj się z 
nami, a zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby wykreować przyjęcie, którym zaskoczysz znajomych, 

wzmocnisz Wasze więzi i zapewnisz wyjątkowe atrakcje bliskim.  

Organizujemy także: 

● Imprezy rodzinne 

● Imprezy firmowe 

● Wieczory panieńskie i kawalerskie 

● Zaręczyny 

 
 

 

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami już dziś. Z przyjemnością umówimy się na 

niezobowiązujące spotkanie i pomożemy Wam jak tylko będziemy umiały 

najlepiej! 
 

Zapraszamy: 

>> na stronę internetową https://confettitime.pl  

>> Facebooka: https://www.facebook.com/ConfettiTimePL/ 

>> Instagram: https://www.instagram.com/confettitimepl/ 

>> do kontaktu drogą mailową: kontakt@confettitime.pl 

>> do kontaktu telefonicznego: Ola 506 158 560 lub Paulina 606 475 588. 

 

https://confettitime.pl/?fbclid=IwAR0ig-F0ywPLki6reXEHkp7ZJgdCI3iI9M49FNXPxAekzgURFusc3nfRqxk
https://www.facebook.com/ConfettiTimePL/
https://www.instagram.com/confettitimepl/?fbclid=IwAR3Um0cv97Q7rpD6OANiQxt1BvMFN8iZs7fU_9kQj4G2iVblE5jETiVbnT0

