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Wedding Checklist

Urmatoarea lista cuprinde tot ceea ce trebuie sa aveti in vedere cand
va planificati nunta si perioada de timp optima in care trebuie sa realizati
pasii indicati.
Aceasta lista presupune ca aveti la dispozitie 12 luni pentru
planificarea nuntii. Daca insa evenimentul are loc in mai putin de 12 luni,
va trebui sa bifati mai rapid sugestiile noastre.
Marcati in casutele din stanga pe masura ce ati reusit sa realizati pasii
de mai jos. Este important sa intelegeti ca buna desfasurare a evenimentului
depinde de succesiunea corecta a etapelor de parcurs in momentele indicate.
Cu 12 luni inainte
 Stabiliti impreuna perioada de timp in care doriti ca evenimentul
vostru sa aiba loc. Fixati 2 sau 3 zile preferate si asigurati-va ca sunt
in afara postului.
 Stabiliti o lista initiala de invitati ca sa puteti estima spatiul de care
aveti nevoie pentru petrecerea de nunta.
 Ganditi-va la un buget pentru nunta.
 Dupa semnarea contractului cu restaurantul, rezervati biserica.
 Alegeti-va nasii.
 Contactati fotograful si cameramanul. Recomandarea noastra: la
intalnirea cu aceste echipe rugati sa va prezinte lucrari realizate
integral ale unui eveniment, nu doar o selectie de momente.
 Contactati si rezervati echipele ce se vor ocupa de partea de sunet.
Cu 9 - 6 luni inainte
 Alege rochia de mireasa.
 Rezervati floristul si decoratorul.
 Rezervati limuzina.
 Planificati luna de miere.
 Comandati verighetele.
Cu 3 luni inainte
 Finalizati lista de invitati.
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 Comandati invitatiile. Recomandarea noastra: intervalul optim de
timp intre cununia religioasa si petrecere este de 2 ore.
 Trimiteti invitatiile. Recomandarea noastra: cereti confirmarile de
participare cu cel putin o luna inaintea evenimentului.
 Comandati marturiile pentru invitati.
 Stabiliti aranjamentele florale. Cereti sfatul decoratorului pentru ca
decoratiile din material textil sa fie in concordanta cu aranjamentele
florale. Recomandarea noastra: intreabati la restaurant ce decoratii
sunt oferite gratuit la pachetele solicitate.
 Stabiliti buchetul de nasa, buchetul de mireasa, buchetele
domnisoarelor de onoare si lumanarile de cununie.
 Rezerva costumul mirelui.
 Stabileste hair-stylist-ul si make-up artist-ul tau. Recomandarea
noastra: dupa vizionarea cataloagelor de prezentare, solicita o proba
pentru definitivarea tuturor detaliilor .
 Pregatiti dansul de deschidere cu un instructor specializat.
Cu 2 luni inainte
 Verificati ce documente aveti nevoie pentru cununia civila.
 Comandati tortul pentru nunta.
 Confirmati detaliile cu echipele ce se vor ocupa de partea de sunet,
stabiliti playlist-ul cu formatia si DJ-ul, in special melodia de
deschidere a dansului si cele ce marcheaza momentele importante ale
nuntii.
 Finalizati tinuta de nunta.
 Rezervati restaurantul unde va avea loc petrecerea de a doua zi.
 Cumparati cadoul pentru nasi.
Cu 1 luna inainte
 Stabiliti cununia civila
 Fixeaza intalnirile cu cei care se ocupa de imaginea ta (coafura,
manichiura, machiaj)
 Intalniti-va cu fotograful si cameramanul pentru stabilirea ultimilor
detalii.
 Cautati solutii pentru invitatii din afara orasului.
 Finalizati meniul de la restaurant. Recomandarea noastra: solicitati
degustarea meniului in situatia in care acesta nu este oferit de
restaurant.
 Contactati-i pe cei care nu au confirmat participarea.
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Ridica costumul mirelui.
Confirmati rezervarile pentru luna de miere.
Stabiliti programul concret din ziua nuntii tale.
Comunicati in scris toate orele si locatiile importante pentru bunul
mers al evenimentului catre toate echiple de colaboratori.

Cu 2 saptaman1 inainte
 Stabiliti cum vor fi asezati invitatii la mese. Recomandarea noastra:
cereti schema restaurantului sefului de sala.
 Confirmati rezervarile pentru cazarea invitatiilor din afara orasului.
 Confirmati detaliile cu firma de unde ati inchiriat limuzina.
Recomandarea noastra: cereti telefonul direct al soferului.
 Pregatiti place-card-urile.
 Alegeti pe cineva ca persoana de contact pentru echipele de
colaboratori.
 Alegeti pe cineva sa va ajute cu repartizarea invitatiilor la masa in
ziua nuntii.
 Stabileste locul si ora pentru ridicarea buchetelor si lumanarilor in
ziua evenimentului.
 Efectuati platile pentru nunta.
 Impachetati pentru luna de miere.
In ziua nuntii
 Relaxeaza-te si savureaza ziua!
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