
 
 

Svatební servis 

 

Nabízíme Vám kompletní svatební servis. Vyhovíme Vašim představám, poskytneme 

odborné konzultace, pomůžeme s výběrem květin, druhem a sladěním barevných tónů 

svatební kytice a celé svatební události. 

Vše by se mělo odvíjet od výběru květin a barev, které se Vám líbí. Záleží i na výběru 

šatů a životního stylu ženicha s něvěstou, kde bude probíhat svatební obřad a hostina, 

zdali bude svatba v interiéru nebo exteriéru a v jakém bude ročním období. 

Každá svatba je unikatní. Dáváme do našich projektů hodně času a sil. Snažíme se, aby 

Vaše svatba byla individuální a vyjímečná. 

Počitáme se všemi vašemi požadavky a tvoříme koncepci takovým způsobem, aby 

dekorace ladily s interiérem a exteriérem, ve kterém bude probíhat hostina. 

 

Stručně Vás seznámíme o průběhu naší spolupráce na svatebních projektech v našem 

květinovém studiu.  

 

Seznámení: 

 

Nejlépe nás kontaktujte emailem, kde uvedete nejdůležitější informace o Vaší svatbě: 

- datum 

- místo svatby 

 

Následně bude domluvena schůzka, kde probereme detaily a Vaše představy.  

 

První schůzka: 
 

Novomanželé, především nevěsta má již většinou představu o svatbě. Podrobně vše 

probereme, upřesníme poradíme a doporučíme výběr květin, tvar a velikost kytice a 

ostatních dekorací, které je možné připravit pro Váš svatební den. Sestavíme orientační 

rozpočet podle velikosti Vaší svatby. 

 

Po první schůzce se skládá záloha 2000 Kč za rezervaci datumu a zpracování projektu. 

Záloha je nevratná. 

 

 

Návrh designu a vypracování rozpočtu: 

 

Spolu s vámi schvalujeme koncepci dekorací, které jsme navrhli. Ladíme detaily, 

barevné odstíny vybíráme příklady floristického aranžmá, které je možné použít. Také 

sestavujeme podrobný rozpočet, vždy se snažíme vyhovět Vašim představám o 

financích, které chcete vložit do Vaší svatby.  

 

 



 
 

Smluvní podmínky: 

 

Po odsouhlasení rozpočtu a design-projektu se sepisuje smlouva mezi zákazníkem a 

květinovým studiem, která je neměnná. 

V případě podepsání smlouvy souhlasíte s květinovou výzdobou a rozpočtem projektu, 

a již nebudou akceptovány žádné změny a pozdější reklamace. 

Změny lze uskutečnit za doplňkovou cenu – dodatek smlouvy. 

 

Při podepsání smlouvy se skládá 50 % z celkové kalkulace.  

 

 

Finální platba:  
 

Poslední část platby (zbývajících 50 %) se hradí 2-3 dny před svatbou. 

 

 

Svatební den: 

 

Ve svatební den přijíždí florista ráno před svatebním obřadem, popřípadě hostinou. 

Obřadní místo je připraveno vždy 1 hodinu před začátkem. Čas, který florista bude 

potřebovat ke svoji práci je domluven podle velikosti svatební výzdoby. Po skončení 

celého svatebního dne a noci následuje demontáž, která záleží opět na dohodě 


