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Inspiráció
Milyen esküvőt szeretnétek? Gyűjtsetek képeket, szavakat, álmodozzatok! 
Néhány szó ami segíthet: családias, vintage, elegáns, vagány, bohém
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Vendéglista
Nem baj, ha nem pontos, vagy ezt egy külön lapra írjátok, de a vendégek 
száma is segít meghatározni, hogy melyik az a helyszín, ami a legideálisabb 
a számotokra. Hiszen sajnos megesik az, hogy bármennyire is szeretnétek 
egy  helyszínt, a vendégeitek száma nem teszi lehetővé, hogy ott tartsátok az 
esküvőtöket. Jobb ezt átlátni az elején.
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Helyszín
Hol lesz a szertartás? Hol lesz a lakodalom? Kell valakinek szállás? Tud a 
helyszín biztosítani? Ki fizeti a költségeit?  Szabadtéri vagy zárt helyen lesz a 
ceremónia? Ha szabadtéri, milyen esőhelyszín jöhet számításba? Lesz templo-
mi esküvő? Mennyit kell utazni a helyszínek között?

Dekoráció
Milyen színvilágot szeretnétek? Mennyire kell dekorálni a helyszínt? Milyen 
virágokra van szükségetek? (csokor, dobócsokor, szülőknek, koszorúslányok-
nak csuklóra, férfiaknak gomblyukba) Milyen lesz a meghívó? Ki tervezi? Hol 
nyomtatják? Hány darabra van szükség?
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Ruhák és cipők
Varratás vagy kész ruha? Vásárlás vagy kölcsönzés? Milyen kiegészítőkre 
van szükségünk? Cipők, harisnyák, ékszerek, kiegészítők, nyakkendő? 
Csokornyakkendő? Lesz menyecskeruha? Mikor és kivel kell egyeztetni? 
Mennyit szánunk rá? Honnét szerezzük be a gyűrűinket?

Tanúk és koszorúslányok
Ki a vőlegény és a menyasszony tanúja? Lesznek koszorúslányok? Ha igen 
milyen ruhában lesznek (színben illő, stb.)? Hogyan kéritek fel őket? Kapnak-e 
felkérő ajándékot? Mi lesz a további szerepük? 
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Program
Legyen-e: szülőköszöntés, megemlékezés arról, aki nincs jelen, bevonulózene, 
homokszórás, fröccskészítés, versmondás. Mi legyen és mi nem? Templomi 
ceremónia? Ha lesz, mennyi idő egyik helyszínről a másikra átérni? Ki intézi 
a szállítást vagy gyalogos távolságban van-e a kettő? Mikor fogadjátok 
a gratulációkat? Lesznek-e csoportfotók? Mikor kezdődik a vacsora? 
Lesz-e nyitótánc? Betanultok-e valamilyen táncot? Ki tanítja be? Lesz-e 
menyasszonytánc? Mikor adhatják át a vendégeitek az ajándékokat? 
Esküvőszervező:
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Menü
Mit eszünk és mit iszunk? Van-e valakinek speciális igénye? Milyen 
sütemények lesznek? Mindent rendelünk vagy mi is készítünk valamit? Honnét 
rendelünk? Mikor megyünk kóstolni? Van-e a helyszínnek saját konyhája vagy 
azt külön szolgáltatóval kell megoldani?

Emlékek
Legyen-e jegyesfotózásunk? Milyen fotók készüljenek el feltétlen az esküvőn? 
Kikkel készüljenek fotók? A kreatívfotózás az esküvő napján vagy másik 
időpontban legyen? Mennyi időre van szükség hozzá? Kell utazni?  
Milyen emlékkel távoznak a vendégek? Kapnak köszönőajándékot?  
Ha igen, mit?
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Szolgáltatók
- Nevek és elérhetőségek - 

Esküvőszervező: 

Zene: dj / zenekar: 

Ceremóniamester / vőfély: 

Fotós: www.slezakzsuzsi.com 06301805773

Videó: www.facebook.com/qualitartmedia

Dekoráció:

Helyszín:

Fodrász: 

Sminkes:

Ruha:

Sofőr:

Anyakönyvvezető:

Templom:

Költségvetés
Tétel    Mennyit szánunk rá                     Mennyibe került

Nászút
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Néhány jó tanács
 Ne akarjatok mindent Ti csinálni!  
 Azok az emberek, akik ott lesznek Veletek a nagy napon, 
különlegesek számotokra és Ti is azok vagytok Nekik. Engedjétek, hogy 
segítsenek Nektek, ha szeretnének, még ha néha soknak is tűnnek. Mondjátok 
meg, hogy milyen segítségre van szükségetek. 
 A nagy napra készülődés legyen egy nyaralás. Néha beborulhat ott is 
az ég, vagy kaphatunk napszúrást, de nyaralni, utazni az egyik legjobb dolog 
a világon.  
 Élvezzétek az esküvőtöket, mert nagyon gyorsan elszalad a nap! 
 

Örömteli készülődést és sok  
boldogságot Nektek!
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