BASISPAKKET
Weddingmanager
Trouwadviesgesprek
Jullie gaan trouwen! Het liefst willen jullie de bruiloft zoveel mogelijk zelf
organiseren. Pinterest wordt afgestruind en er komen veel fantastische ideeën
en wensen in jullie hoofd. Dit kan nogal overweldigend zijn. Hoe krijgt dat
vorm? Lopen jullie tegen dingen aan waar jullie niet uit komen? Misschien
willen jullie vragen stellen aan een professional? Een trouwadviesgesprek
biedt de uitkomst.
Genieten, maar zelf de touwtjes in handen houden. In een uitgebreid gesprek
bespreken we jullie ideeën over de perfecte bruiloft. Ik stel mij op als
weddingmanager om jullie de beste adviezen en tips te geven die bij jullie
wensen passen. Op die manier zijn jullie er zeker van dat niets wordt vergeten.
Jullie geven aan welke onderdelen jullie uit handen willen geven. Ik ga aan de
slag om hier een deelplanning van te maken. Door samen te brainstormen
kunnen jullie de organisatie structureel aanpakken en wordt jullie trouwdag
onvergetelijk.

acht uur
€500.-

*dit pakket is inclusief BTW en exclusief reiskosten van €0,19 p/km
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Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Vragenvuur
Uitgebreide analyse vragenvuur
Lijst leveranciers opstellen
Planning advies
Tips van Roos
Evaluatiegesprek

ROOSPAKKET
Weddingcoach
Ceremoniemeester
Zijn jullie zelf organisatorische talenten, dan willen jullie alle voorbereidingen
zelf regelen. Het is heel fijn als jullie zelf alles onder controle hebben. Alleen
hebben jullie nog niemand die deze fantastische planning ook kan uitvoeren
op de dag zelf. Voor een goede vriend of familielid is dit best een
verantwoordelijke en tijdrovende taak. Bovendien willen jullie misschien
liever dat zij ook optimaal van jullie mooiste dag kunnen genieten. Geen
paniek, want je kunt mij inschakelen als professionele ceremoniemeester.
Op de trouwdag zelf wil je dat alles verloopt zoals gepland. Niets is heerlijker
dan dat uit handen te kunnen geven. Ik zorg voor jullie en jullie gasten. Ik ben
het aanspreekpunt voor leveranciers en hou de planning bij. Ik ken alle details
uit het draaiboek en weet precies wat jullie willen. Ik zorg ervoor dat alles en
iedereen op het juiste moment klaarstaat. De waarde van beleving ligt
gelegen in het contrast. Geen stress en geen zorgen. Jullie hoeven alleen
nog maar te genieten!

vijfentwintig uur
€1625.-

*dit pakket is inclusief BTW en exclusief reiskosten van €0,19 p/km
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Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Orientatiegesprek
Advies leveranciers
Draaiboekbespreking
RSVP beheer
Locatiebezoek en detailbespreking
Tips van Roos
Ceremoniemeester (vijftien uur)
Aanspreekpunt leveranciers en gasten
Evaluatiegesprek

DIAMANTPAKKET
Weddingplanner
Volledige planning bruiloft
Verliefd & Verloofd! Jullie willen natuurlijk zoveel mogelijk genieten van
deze tijd. Er komt heel wat kijken bij het organiseren van een bruiloft. Het
is heerlijk om te bedenken hoe jullie mooiste dag er uit moet komen te
zien, maar jullie realiseren je ook dat de volledige organisatie veel tijd en
energie kost.
Jullie zijn mijn nummer 1! Met veel aandacht en liefde ga ik met jullie wensen
aan de slag. Waarom zelf het wiel uitvinden als je ook gebruik kan maken
van mijn expertise en ondersteuning? Ik organiseer de bruiloft die jullie
weerspiegelt. Ik neem in de voorbereiding zoveel mogelijk uit handen voor
optimaal huwelijksplezier. Met een op maat gemaakt totaalpakket creëer ik
magische momenten en wordt het de dag van jullie dromen waar nog lang
over nagepraat zal worden. In het organisatieproces sta ik naast jullie. Jullie
leveren input, ik zorg voor originele ideeën, de beste leveranciers en een
uitgewerkt draaiboek. Samen komen we tot mooiste concept dat jullie
verhaal tot leven laat komen.
Op de trouwdag zorg ik er als ceremoniemeester voor dat alles verloopt zoals
we het samen hebben gepland. Ik ben het aanspreekpunt voor jullie gasten
en de leveranciers en regel onverwachte zaken. Ik sta niet in de schijnwerpers,
maar zorg ervoor dat jullie het stralende middelpunt zijn. Ik heb oog voor
alle details en jullie hebben oog voor elkaar!

zeventig uur
€4500.-

*dit pakket is inclusief BTW en exclusief reiskosten van €0,19 p/km
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Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Orientatiegesprek
Wettelijke regelingen
Plan van aanpak
Aandragen leveranciers en contactpunt
Draaiboek opstellen en bespreking
Optioneel tussentijdse besprekingen
Agendabeheer
Budgetbewaking
RSVP beheer
Locatiebezoek en detailbespreking
Tips van Roos
Ceremoniemeester (vijftien uur)
Aanspreekpunt leveranciers en gasten
Evaluatiegesprek

