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Nuo mažens visos mergaitės pradeda svajoti apie savo vienas
ir vieninteles vestuves, kurios gali svajonėse kartais būti

tolimiausiuose pasaulio kraštuose. Tačiau mes galime Jums
jas padėti suorganizuoti tokias, kokias ir įsivaizdavote ir tą

pasaulio kampelį sukurti čia Lietuvoje...



Sužadėtuvių emocijai tvyrojant,
Jūs džiaugsitės be galo ir norėsite
kibti į vestuvių planavimą tą pačią

akimirką.

Tačiau Jūsų vestuvinė nuotaika gali greitai apsiversti dėl
įvairiausių pasiūlymų ir nežinojimo nuo ko pradėti. Kad

Jūsų šventės laukimas ir planavimas netaptų tragedija ir kad
nuotaka, netaptų ‚Nuotaka siaubūne‘ galime Jums padėti

jas suorganizuoti pirmūjų organizavimo dienų. 



Vestuvių Stalas

Jeigu Jūsų vestuvinis stalas bus siauras ir ilgas,
Jūs turbūt  norėsite pagrindinius akcentus
padengti besikartojančia seka. Kitaip nei

apvalaus stalo pagrindinį akcentą norėsite
pabrėžti centre. 



Skoningai ir gražiai
padengtas stalas ne tik

atrodys kviečiantis
prisėst, tačiau leis
svečius pasijausti
įpatingai būnant

šventėje.

Medvelninės servetėlės
net tik yra svarbios

apsisaugoti brangias
suknelias ir kostiumus

nuo aplaistymo ar
išpurvinimo, tačiau jų
kūrybiškas pateikimas

ant stalo gali būti
vienas iš dekoro

akcentų. 



Vestuviniai indai ir taurės

Indai patys kalbantys už
save, tą išmokome iš vienų
savo partenrių, kurie yra

didžiausi indų tiekėjai
Lietuvoje. Apsilankius pas
juos galima išgirsti begales
skirtingų istorijų apie tam

tikrus indus. 

Atsižvelgiant į
vestuvių stilistiką,
galima nustebinti

svečius ir su
nestandartiniais
indais. Tačiau

pasirenkant baltas
klasikines lėkštes

ant vestuvinio stalo
niekada

neapsiriksit. 



Kaip ir indai taurės gali
irgi būti pačios

įvairiausios. Palaikyti
stalo eleganciją siūlome
visuomet prie sėdimos

vakarienės pasirūpinti jog
būtų balto ir raudono vyno

taurės, bei vandens
stiklinės. Su šiuo klasikiniu

deriniu niekuomet
neapsiriksit.

Vestuviniai indai ir taurės

Žinoma jei norėsite
šampano, tokiu
atvėju siūlome

prie įjėjimo
pasitinkant svečius
pastatyti šampano

staliuką, kad svečiai
besišnekučiojant
ir ieškant savo
vietos galėtu
atsigaivinti.



Floristika

Labai svarbu priimti teisingus
floristinius sprendimus, kad
nereiktų svečiams lankstytis
norint bendrauti su svečiais.
Aukštos puokštės gali užgošti

vaizdą ir sukelti ne pačią
maloniausią patirtį. Tokiu
atveju siūlome pasirinkti
žemas, pašnekisiams –
draugiškas puokštes. 

Taip pat nauja tendencija tapusios gėlės
kabančios nuo lubų virš stalo, taip sukuriančios

lengvą ir svajingą pojutį. 



Floristika
Vestuvių datai paaiškėjus

siūlome pasidomėti to
sezoniškumo gėlėmis. Viena iš
priežasčių yra tai, kad kainos

atžvilgiu labai
sutaupysite.

Efektyviausias būdas
suteikti vestuvių stalui

elegancijos yra
pasirenkant nuo vienos

iki trijų rūšių gėles.
Neveltui yra

auksinė taisyklė jog
paprastume ir slypi

grožis, taip išlaikysite
vientisą ir

subtilų išdėliojimą
suteiksiantį savitą žavesį.



Daug dėmesio reikalaujantis
vestuvių akcentas

yra spauda. Kruopščiai
sukūrus orginalų dizainą, jį

galima pritaikyti tiek
stalo numeriukams, vardo
kortelėms, maisto - gėrimų

meniu, susodinimo planui ir
net svečių pakvietimams. 

Spauda...

Kartais svečiai yra linkę
parsinešti savo vardo

kortelę, kaip siuvenyrą iš
vestuvių, todėl nepagailėkite

įdėti laiko ir
pastangų jas padaryti vizualiai

patrauklias.





Vestuvės lauke

Vestuvės lauke.. Kai viskas žaliuoja,
orai šyla, vakarai ilgėja, kas gali
būti romantiškesnio nei šventė

lauke? Čia atsiveria begalės
galimybių, tačiau belieka nuspręst,

kaip tai atrodys. Vienas iš
pasiūlymų, kas Jums gali tai

palengvinti, tai atraskite savo
stilių, ar tai būtų ‘‘Boho‘‘, ar

modernus, kur dominuoja metalas
ir stiklas, ar dar, kitoks. Tuomet bus
paprasčiau įsivaizdduoti, kaip tai

galėtų atrodyti.



Vestuvių baras
lauke

Jeigu vestuvės vyksta
lauke siūlome pasirinkti

moilų barą, kur būtų
serviruojami Jūsų

pasirinkti gėrimai. 

Poreikiui esant mes
visada siūlome paruošti
baro meniu, Jums i Jūsų
svečiams nustebinti su

klasikiniais ir
rekomenduojamais

kokteiliais.



Vestuvių Fotosiena

Vestuvių fotosiena
puikus sprendimas

įsiamžinti su svečiais.
Mes visuomet siūlom
savo vestuvininkams,
dovanėles priimti prie

fotosienos,
nusifotografuoti su

momentiniu
fotoaparatu, ir tuomet

leisti svečiams įamžintą
nuotraką įklijuoti į foto

albumą ir parašyti
palinkėjimą. O jos formą ar stilistiką

paliekame Jūsų
fantazijai...



Šampaninis Staliukas

Kaip gi vestuvės be
šampano?! 

Siūlome savo šampano
staliuką ne tik prie

bažnyčios, tačiau jį galima
puikiausiai pritaikyti, bet

kurioje vietoje, kur
švenčiate. 



Šampaninis Staliukas

O prie šampano staliuko
siūlome baro staliukus,
kurie visumoje sukurs

nepriekaištingą įvaizdį ar
tai bus prabangios
didelės, ar mažos ir

jaukios vestuvės. Baro
staliukai bus patogūs
svečiams pasistatyti

šampano taures ir sueiti
pašnekučiams... 


