
 

                                                           

 

 

Svatební informačně zábavný kurz 2017 

Termíny kurzů: každou středu: 4.10., 11.10., 18.10. a 25.10. od 17:30 hodin 

Délka kurzu: 120 minut + otevřená diskuze  

Místo konání:  Třinec, SLUNÍČKO – Mateřské centrum o. s., Sosnová 367,   

739 61 Třinec 5 

Přednášející: zkušené svatební koordinátorky s více jak 7-mi letou praxí 

Hosté: vizážistka, kadeřnice, fotograf, kameraman, cukrářka, floristka, grafické 

studio, matrika, právnické služby … 

Cena: 990 Kč/ osoba/ 1 návštěva kurzu 

V ceně získáte svatební manuál, slevové vouchery od dodavatelů + občerstvení  

Kapacita: 15 účastníků 

 

Co se na kurzech můžete dozvědět? 

 Jak a kdy začít svatbu plánovat 

 Potřebné dokumentace k přípravě svatby 

 Jak sestavit optimální svatební rozpočet 

 Kde ušetřit a na čem naopak nešetřit 

 Na co nesmíte zapomenout při přípravách svatby 

 Vytvoření časového harmonogramu 

 Tipy na program a zábavu na svatbě 

 Cenné rady svatebních koordinátorek 

 Odpovědi na otázky ohledně předmanželské smlouvy  

 Tipy a kontakty na ověřené dodavatele – mnozí z nich jako hosté na 

samotném kurzu 

 Jak si zorganizovat svatbu své pomocí nebo s pomocí svatební koordinátorky 

 Zodpovíme Vaše otázky a předáme cenné zkušenosti a rady 

 



 

                                                           

 

 

Přijďte na kurz a potkejte se s dalšími účastníky svatebního světa! 

Poraďte se s kadeřnicí, vizážistkou, grafičkou a dalšími hosty z branže. Získejte tipy 

na léty ověřené a dostupné dodavatele, načerpejte inspiraci a poslechněte si 

zkušenosti svatebních koordinátorek, díky kterým se naučíte, jak naplánovat svatbu 

od A do Z.  

Poradíme Vám jak nejlépe připravit svatbu – efektivně, bez stresů a za rozumné 

peníze! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při přihlášení na kurz přes naše Facebookové stránky na události „Svatební informačně zábavný 

kurz 2017“ získáte 20% slevu na služby svatební agentury Oslavte.cz 

Přihlásit se můžete také prostřednictvím e-mailu: oslavte@oslavte.cz  

    nebo telefonicky: +420 775 162 283 

Objednávka kurzu se stane závaznou na základě potvrzené objednávky a provedené platby 

prostřednictvím bankovního převodu. 

 

Těšíme se na všechny zájemce svatebního kurzu!  

Tým Oslavte.cz 

mailto:oslavte@oslavte.cz

