TIM

Naam:

Tim Drijvers

Leeftijd:

30 jaar

Woonplaats:

Vught NB

Georganiseerde bruiloften:

219 bruiloften

Werkgebied:

Geheel Nederland

Contact:

06-51303069, info@trafficweddings.nl

Ik ben Tim, woonachtig in Vught. Als kind ben ik begonnen met muziek draaien op
feestjes, hier had ik erg veel plezier in en als snel werd deze hobby groter. Langzaam maar
zeker werd het ‘assortiment’ uitgebreid met verlichting, tenten, aankleding et cetera.
Inmiddels zijn we bijna 10 jaar een officieel bedrijf en heb ik (samen met mijn team)
inmiddels al heel veel leuke bruiloften mogen verzorgen, zowel gedeeltelijk als complete
bruiloften.
Ik ben gespecialiseerd in organisatie van bruiloften, daarmee bedoel ik de organisatie voor
bruidsparen uit handen nemen. Jullie hebben 24 uur na het aanzoek waarschijnlijk al
gegoogeld naar leuke locaties, toffe fotografen en komen er misschien al snel achter; het is
zoeken naar een speld in een hooiberg. Ik kan op alle facetten hulp bieden. Wij hebben
veel services en faciliteiten zelf in huis, zo hoeven jullie zelf niet avonden achter de
computer door te brengen om te zoeken naar de beste fotograaf, videograaf, DJ,
ballonnen leverancier of matchende aankleding. Ik kan dit allemaal voor jullie regelen! Zo
kunnen jullie je op en top voorbereiden op dé dag van jullie leven. Samen met mij gaan
jullie een gesprek aan en gaan we kijken wat jullie wensen zijn voor deze mooie dag, en
gaan we op zoek naar een passend voorstel voor jullie bruiloft. En vinden jullie het gewoon
leuk om mij bij de organisatie te helpen maar niet compleet verantwoordelijkheid willen
dragen (met alle stress die er bij komt kijken)? Dan kan dat uiteraard ook. Ik ben er om
jullie tijdens de voorbereidingen én op de trouwdag zelf te ontzorgen!

WIJ

WIE ZIJN WIJ?

WAT DOEN WIJ?

WAT BIEDEN WIJ?

Wij zijn een jong dynamisch
bedrijf dat streeft naar klasse,
kwaliteit en uitermate goede
service. Klantvriendelijkheid
staat bij ons centraal.

Met liefde voor het vak
faciliteren wij stijl- en
sfeervolle bruiloften.
Onvergetelijke bruiloften
met net dat beetje meer.
Onze prioriteit is dat er nog
lang positief terug wordt
gekeken op deze dag. Bij ons
hebben jullie deze garantie!

Wij bieden vele producten
en services aan, welke we
zorgvuldig hebben
uitgekozen, om van jullie
trouwdag een onvergetelijk
dag te maken. Een groot deel
van de services en producten
hebben wij zelf in huis.

•
•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn de voordelen om te kiezen voor een weddingplanner?
Wij hebben veel ervaring in de branche, wij weten wat je beter wel of niet kan
doen.
Wij hebben een breed netwerk, jullie hoeven je eigen niet suf te zoeken.
Wij zijn professioneel en lossen eventuele problemen op de trouwdag in een
handomdraai om.
Jullie hebben zelf geen stress; wij ontzorgen jullie compleet.
Geen enkele gast hoeft iets van de bruiloft te missen.
Jullie besparen tijd omdat wij werkzaamheden uit handen nemen. Jouw eigen tijd
is natuurlijk ook niet gratis.
Levert kostenbesparing vanwege kortingspercentages die wij krijgen bij
leveranciers.
Kortom: Geen stress op- en voor jullie trouwdag. Optimaal genieten!

PAKKETTEN

BASIS
•
•
•
•

•
•

Kennismakingsgesprek
Bepalen thema van bruiloft
Zoeken en aandragen van
leveranciers
Bezoek aan trouwlocatie en
aandragen van originele
mogelijkheden (denk aan
styling, aankleding,
opstellingen)
Draaiboek opstellen
Tips en advies

€ 499

VALK
•

Het BASIS pakket is hier
inclusief

•

Draaiboek uitwerken in
detail
Contact en afhandelen met
leveranciers
Contact en afhandelen met
trouwlocatie
Voorbereiden van het
thema van de
huwelijksdag, waarna ik zal
zorgen voor een complete
styling en aankleding op
jullie huwelijksdag, vaak
samen met de door ons
uitgezochte leveranciers
hiervoor

•
•
•

€ 1299

DIAMOND
•

Het VALK pakket is hier
inclusief

•

Contactpersoon voor de
bruiloftsgasten

•

Op de trouwdag zelf
fungeer ik als
ceremoniemeester en
gastheer en ben ik het
aanspreekpunt voor
leveranciers, gasten en het
bruidspaar. Ik zorg ervoor
dat jullie je zelfs niet om de
kleinste dingen druk
hoeven te maken op jullie
grote dag! Jullie vraagbaak
vanaf het begin tot op jullie
trouwdag, via de mail,
telefoon of gesprekken in
de aanloop naar jullie
trouwdag.

•

Nazorg, denk aan financiële
afhandeling met
leveranciers et cetera.

€ 1999

Prijzen zijn inclusief BTW. Kilometervergoeding is 30 eurocent per kilometer. Los uurtarief is 60 euro per uu

ONZE EXTRA

SERVICES
DJ
-

Ervaren allround DJ ; De DJ wordt afgestemd op jullie muziekwensen
Complete professionele discoshow
Inclusief appratuur: geluid set, licht installatie en DJ booth naar keuze

DJ show 1
€ 595

DJ show 2
€ 795

DJ show 3
€ 895

ONZE EXTRA

SERVICES

Verlichte LED dansvloer
€ 29,95 per m2

Pixel 25

Pixel 100

Pixel 1600

Twinkel wedding

ONZE EXTRA

SERVICES

Ceremonie techniek
€ 135 voor de techniek. Technici € 79

Accu spots
T.b.v. locatie sfeervol uitlichten
€ 9 per spot

ONZE EXTRA

SERVICES

Professionele hairstyling en visagie
Prijs op aanvraag

Ballonnen
€ 8 per tros
€ 60 per zuil

ONZE EXTRA

SERVICES

Koud vuur vuurwerk fontein
€ 108 per fontein

Confetti shooters
€ 58,90 per kanon

ONZE EXTRA

SERVICES

Polaroid foto booth
€ 349 incl. ongelimiteerd foto strookjes

Licht letters
€ 60 per letter

CONTACT

info@trafficweddings.nl

0651303069

Vught
(werkzaam door heel Nederland)

/trafficweddings

Trafficweddings.nl

