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Organizacja ślubu oraz wesela – to niewątpliwie coś o czym każda kobieta (nie jestem do końca
pewna czy każdy mężczyzna:-)) marzy od dziecka... na pierwszy rzut oka wydaje się to dziecinnie
proste.. sala, jedzenie, muzyka i goście... no i mamy udane wesele, którego nikt nie zapomni
do końca życia...
…Niestety pierwsze zderzenie z rzeczywistością pokazuje, że wcale tak nie jest... problemy
zaczynają się już na samym początku, gdy pragniecie znaleźć tę jedną jedyną najwspanialszą salę...
nasze poszukiwania owszem były wspaniałe, ale także frustrujące gdy okazało się, że żadne
z kilkunastu obejrzanych przez nas miejsc nie odpowiada naszym wyobrażeniom... nie musimy
pisać jakie to uczucie, gdy zdajecie sobie sprawę, że Wasze marzenia o romantycznym
i wyjątkowym miejscu wydają się niemożliwe do zrealizowania... na szczęście w odpowiednim
momencie trafiliśmy na wspaniałą konsultantkę ślubną – Karolinę z Glamour Event.
Karolina umożliwiła nam ich odkrycie... co więcej koszt organizacji wesela w tym właśnie miejscu
jest dokładnie dopasowany do naszego budżetu... Karolina zwróciła uwagę na wiele szczegółów –
np. dot. sformułowań w umowie, których wyjaśnienie na początku może oszczędzić wiele czasu
i nerwów przed samym weselem.
Co warto nadmienić kontakt z Karoliną jest zawsze błyskawiczny, a odpowiedzi na pytania
wyczerpujące. Ze względu na to iż przebywamy za granicą, ogromne znaczenie ma dla nas
możliwość kontaktu przez telefon, maila czy nawet facebook, a w razie potrzeby umówienie
spotkania w weekend, czy wieczorem – to wszystko daje mi poczucie, że nasza konsultantka ślubna
jest osiągalna kiedy potrzebujemy jej pomocy.
Gdy ma się już miejsce, okazuje się że z każdym dniem przybywa nowych pytań i wątpliwości...
jak urozmaicić wesele, żeby było inne niż wszystkie... jakie atrakcje zaplanować dla wymagających
gości... Karolina zasypuje nas pomysłami i

chętnie z nami o nich dyskutuje... dzięki czemu

znajdujemy atrakcje, które dokładnie pasują do charakteru naszej uroczystości... także w przypadku
fotografa jej pomoc okazała się bardzo cenna... Karolina proponuje nie tylko swoje rozwiązania,
ale także wspiera nasze pomysły... jest świetnym doradcą i dokładnie wie czego oczekujemy.
Na naszego konsultanta możemy liczyć nie tylko w kwestiach formalno prawnych, ale także
w obszarze tak zwanym kreatywnym – Karolina jest skarbnicą świetnych pomysłów.

Bardzo ważne jest to, iż konsultantka ślubna w naszym przypadku Karolina reprezentuje przede
wszystkim nasze interesy, jakość oferowanych przez nią miejsc i usług jest bardzo wysoka, a przy
tym pozostaje w bardzo korzystnych cenach.
Czy polecilibyśmy konsultantkę ślubną naszym przyjaciołom i znajomym? BEZAPELACYJNIE
TAK!!!
Dziękujemy za dotychczasową pomoc!
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