W

iadomo, że wesele to jeden z najważniejszych dni naszego

życia. Chcemy, żeby wszystko było idealnie zaplanowane, przemyślane,
pasowało do koncepcji i motywu przewodniego wesela, a także, żeby
wywołało efekt WOW wśród zebranych gości.
Organizowanie ślubu wiąże się z wieloma wydatkami. Koszt
wesela zależy oczywiście od wielu czynników. Tego jak wielu gości
zaprosimy, jakie menu weselne wybierzemy i czy zdecydujemy się na
jedną atrakcję na wesele, czy postanowimy całkowicie rozpieścić
naszych gości. Niejednokrotnie, w ferworze przygotowań, możemy się
zapomnieć i nie do końca przemyśleć wszystkie wydatki. Warto również
pamiętać, że istnieją koszty, o których nie mówi się głośno lub takie, na
które nie zwrócimy uwagi podczas podpisywania umowy. I kiedy
myślimy, że już wszystko zostało opłacone, przychodzi czas na ukryte
koszty.
Podczas organizacji wesela może pojawić szereg ukrytych kosztów,
które sprawią, że nasz budżet zostanie nadszarpnięty.
W trosce o Pary Młode, które stoją przed wyborem sali weselnej
przygotowaliśmy kilka wskazówek, na które należy zwrócić szczególną
uwagę. Liczba kruczków w umowach i po prostu nieprzewidzianych
sytuacji może przytłoczyć niejedną parę szykującą się do wesela.

Wszystkie nieprzewidziane przez wielu weselników kwoty tworzą dość
smutny obraz. Do częstych nieprzewidzianych wydatków możemy
zaliczyć, m.in. :
•

opłata korkowa - to nic innego jak dodatkowa opłata pobierana
za możliwość wniesienia własnego alkoholu na salę, na której
odbywać ma się wesele. Mówi się, że jest to opłata za możliwość
przechowywania, schładzania, udostępnianie szkła i podawania
alkoholu przez kelnerów w trakcie imprezy;

•

opłata za krojenie i podanie tortu ;

•

opłata za stanowisko barmańskie , animatora;

•

opłaty za serwowanie napojów;

•

organizacja kącika dla dzieci;

•

opłata za nadgodziny dla obsługi ( ograniczenie godzinowe dla
przyjęcia weselnego) ;

•

brak możliwości udostępnienia sali dla firm zewnętrznych ( np.
florystów) ;

Wyżej wymienione przykłady należą do najczęściej spotykanych ,
przykładowych i nieprzewidzianych wydatków. Sala nasza nie pobiera
w/w opłat.
Pisząc o ukrytych kosztach, warto zwrócić jeszcze uwagę na atutu
sal, które są istotnie ważne, a nie do końca myślimy o tym przy
podpisaniu umowy.
Zwracajmy uwagę czy :
•

sala jest klimatyzowana ;

•

czy jest regulowane oświetlenie sali ;

•

sala jest przestronna, bez filarów z wyjściem bezpośrednio do
ogrodu ;

•

czy przy organizacji wesela dla większej liczby osób sale są łączone

czy goście bawią się na oddzielnych salach ;
•

czy lokal jest przyjazny dla inwalidów i osób starszych ;

•

czy sala posiada miejsca siedzące w ogrodzie (bardzo istotne
miejsce dla gości, którzy po udanym bloku muzycznym pragną
odetchnąć świeżym powietrzem) ;

•

czy jest łatwy dojazd dla gości weselnych ( korzystna
lokalizacja);

•

czy sala posiada w swoich zasobach bezpłatny i monitorowany
parking ;

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam nieco bardziej przybliżyć istotne
rzeczy, o które warto zapytać przy wyborze i miejsca organizacji TEGO
JEDYNEGO I WYJĄTKOWEGO DNIA.

