Martine Ligthart
CEREMONIEMEESTER / WEDDINGPLANNER
Jullie zĳn verloofd. Gefeliciteerd!
Kiezen jullie voor mĳ als jullie ceremoniemeester of weddingplanner, dan
kunnen jullie samen met al jullie gasten volledig genieten van de dag.
Ik ben er om te zorgen dat alles verloopt zoals besproken.
Met mĳn ervaring ben ik op alle onverwachte situaties voorbereid.
Ik focus mĳ op alle regelzaken, ben erg flexibel en creatief.
Ik denk graag met jullie mee en als iets niet volgens draaiboek verloopt,
heb ik een oplossing klaar. Ik zorg dat alles tot in detail klopt en jullie
zorgeloos de liefde kunnen vieren.

+31 (0) 6 53511560

|

martine@crossmyheart.nl

|

www.crossmyheart.nl

Basis €950,-

Valk €1950,-

Diamond €2950,-

- +/- 6 weken voor de bruiloft
neem ik samen met jullie als
bruidspaar alle zaken door die
jullie voor de bruiloft tot dan toe
hebben geregeld.

- +/- 8 weken voor de bruiloft
neem ik samen met jullie als
bruidspaar alle zaken door die
jullie voor de bruiloft tot dan toe
hebben geregeld.

- Als jullie een goed gevoel
hebben over wat je tot nu hebt
gelezen over mĳ, plannen we een
vrĳblĳvend kennismakingsgesprek
in om alle details door te nemen.

- Vervolgens ga ik aan de slag
met het maken van een
gedetailleerd draaiboek en het
voorbereiden van de ceremonie.
Ik neem contact op met alle
betrokken leveranciers om mezelf
voor te stellen als
ceremoniemeester en om alle
gemaakte afspraken te
controleren.
- Op jullie mooiste dag ben ik
aanwezig om
te zorgen dat alles goed verloopt.
Ik ben het eerste aanspreekpunt
voor jullie, jullie gasten en de
leveranciers (locatie, fotograaf,
kapper, visagist, entertainment
etc.).

- Zĳn er nu nog zaken waarbĳ ik
jullie kan helpen in de organisatie?
Ik help jullie graag bĳ het regelen
van de open eindjes.

- We bespreken jullie wensen van
budgettering, planning en styling
tot tips & trics voor jullie mooiste
dag.

- Vervolgens ga ik aan de slag
met het maken van een
gedetailleerd draaiboek en het
voorbereiden van de ceremonie.
Ik neem contact op met alle
betrokken leveranciers om mezelf
voor te stellen als
ceremoniemeester en om alle
gemaakte afspraken te
controleren.

- Vervolgens ga ik aan de slag
met het maken van een
gedetailleerd draaiboek en het
voorbereiden van jullie dag. Ik leg
alles vast en houd jullie stap voor
stap op de hoogte.

- Daarnaast ben ik er voor zaken
die niet lopen volgens draaiboek.
Als er dan iets is heb ik het
opgelost voordat jullie of jullie
gasten het doorhebben.

- Op jullie mooiste dag ben ik
aanwezig om te zorgen dat alles
goed verloopt. Ik ben het eerste
aanspreekpunt voor jullie, jullie
gasten en de leveranciers (locatie,
fotograaf, kapper, visagist,
entertainment etc.).
- Daarnaast ben ik er voor zaken
die niet lopen volgens draaiboek.
Als er dan iets is heb ik het
opgelost voordat jullie of jullie
gasten het doorhebben.

- Op jullie mooiste dag ben ik
aanwezig om te zorgen dat alles
goed verloopt. Ik ben het eerste
aanspreekpunt voor jullie, jullie
gasten en de leveranciers (locatie,
fotograaf, kapper, visagist,
entertainment etc.).
- Daarnaast ben ik er voor zaken
die niet lopen volgens draaiboek.
Als er dan iets is heb ik het
opgelost voordat jullie of jullie
gasten het doorhebben.

Alle genoemde pakkettarieven zĳn starttarieven.

Tĳdens jullie bruiloft is het belangrĳk dat jullie ontspannen zĳn en de liefde vieren met jullie
dierbaren. Je wilt niet het aanspreekpunt zĳn mocht er onverhoopt iets mis gaan. Heb je
een organisatietalent in de vriendengroep of familie? Sta er dan wel bĳ stil dat hĳ of zĳ niet
volledig in het moment kan zĳn.
Laat mĳ jullie met mĳn persoonlĳke en warme aanpak ontzorgen en jullie dag verzorgen,
zodat echt iedereen geniet van deze bĳzondere dag.

Linda Jane Fotografie

