
„PRZEPIS NA DOSKONAŁY ŚLUB” 

 

PROGRAM KONFERENCJI ŚLUBNEJ 

 

GODZINA CZAS FIRMA PRELEGENT OPIS FORMA 
PREZENTACJI 

13:00 10 
min 

Eve Weddings Ewa Piróg  Oficjalne rozpoczęcie. 
 Przywitanie gości. 
 Krótka charakterystyka bloków. 
 Informacje organizacyjne. 

 

 
 

 

13:10 15 
min 

Hotel na 
Błoniach 

Dariusz Pyka  Tradycyjnie czy nowocześnie? - wskazówki przy 
tworzeniu menu weselnego. 

 Zdrowie Młodej Pary, czyli alkohol na weselu - 
ile, jak podać i co wypada. 

 Wokół stołu, czyli winietki, dekoracje, zasady 
rozsadzania gości weselnych. 

 Poza stołem - plenery, bufety,  atrakcje kulinarne 
  Rzeczy, o które jeszcze warto spytać restauratora. 

 
 

Pokaz slajdów 
 

13:25 15 BadCompany Maciej Ochman  Kto Was będzie fotografował, czyli jak dobrze  



min dobrać fotografa?  
 Czy wypada...? wszystko co chcielibyście 

wiedzieć, a boicie się zapytać  
 Wybieramy album, akcesoria, dodatki i 

lokalizacje pleneru - rozmawiajmy, razem 
tworzymy pamiątkę na wiele lat  

 Uśmiech fotografa - klucz do drzwi Waszego 
wspólnego sukcesu :)  

 To Wasz dzień, fotograf jest z Wami dla Was! 

 
 

Prezentacja 
 

PRZERWA: DEGUSTACJA DRINKÓW/ZABAWA Z FOTOBUDKĄ 
13:40 20 Flair Brothers Piotr Kos  Barman na Twoje wesele? 

 Dlaczego warto i się opłaca? 
 

Pokaz 
barmański/degustacja 

drinków 
14:00 15 

min 
Grupa 
Filmowa 

Michał 
Szydłowski 

 Czy dokumentować ślub i wesele? 
 Czym sugerować się przy wyborze usługodawcy 

wideo? 
 Teledysk, czy klasyczny, długi reportaż? 
 Narzędzia do rejestracji obrazu 
 Zachowanie przed obiektywem 
 Co jeszcze oprócz ślubu i wesela? 

 
 

Prezentacja nagrań 
multimedialnych 

14:15 15 
min 

Imprezownia Sławek Rybka 
Rybczyński 

 Wodzirej, prezenter muzyczny na weselu. Czyli 
jak poprowadzić wesele, aby Goście byli 
zadowoleni. Dobór repertuaru, muzyka w 
połączeniu z konferansjerką. 

 Odpowiednio dobrany repertuar.  
 DJ + dodatkowe możliwości 
 Sprzęt - na co zwrócić uwagę 
  Dekoracja światłem  

 
 

Prezentacja nagrań 
multimedialnych 

14:30 10 
min 

Tahira Tahira Taniec orientalny Pokaz tańca 

14:40 15 Salon obrączek Marcin Grodoń  Trendy we wzornictwie  



min  Oryginalne zdobienia 
 Czas realizacji 

 

Pokaz slajdów 

DEGUSTACJA SŁODKIEGO BUFETU 
 

POKAZ MODY ŚLUBNEJ 
15:15 20 

min 
Salon sukni 
ślubnych i 
wizytowych - 
Izabela 

Izabela Krysta  Czas-czyli kiedy wybrać się na zakupy sukni 
ślubnej i garnituru? 

 Jak dobrać suknie i garnitur do sylwetki? 
 Klasyka mody, najpopularniejsze modele sukien 
 Para Młoda-tworzymy wizerunek razem czy 

osobno? 
 Dodatki do ubioru dla niej i dla niego. 
 Coś na poprawiny-kreacje na drugi dzień. 

 
 
 
 
 

        Pokaz mody 

15:35 10 
min 

Summer-cha Magdalena 
Latocha 

 Garnitur/smoking/frak, a może surdut? 
 Trendy na 2014 w modzie męskiej 

 

 
Pokaz mody 

15:45 5 Tahira Tahira Taniec brzucha Pokaz tańca 
DEGUSTACJA CATERINGU PRZYGOTOWANEGO PRZEZ HOTEL 

15:50 10 
min 

Eve Weddings 
Konsultant 
ślubny 

Ewa Piróg 
Elwira Głód 

 Charakterystyka pracy konsultanta ślubnego. 
 Wesele stylizowane. 
 „Bądź gościem na swoim weselu”. 
 „Możecie być spokojni – wszystko zostało już zapięte 

na ostatni guzik”. 
 

 

ROZDANIE NAGRÓD 
ZAKOŃCZENIE/PODSUMOWANIE  

*Program konferencji może ulec zmianie. 

Po każdej prelekcji będą rozdawane nagrody i bony upominkowe od Partnerów. 


