
„PRZEPIS NA DOSKONAŁY ŚLUB” 

 

PROGRAM KONFERENCJI ŚLUBNEJ 

 

BLOK I – ROK PRZED ŚLUBEM 

 
GODZINA CZAS FIRMA PRELEGENT OPIS FORMA 

PREZENTACJI 

12:00 30 

min 

Konferansjer   Oficjalne rozpoczęcie. 

 Przywitanie gości. 

 Krótka charakterystyka bloków. 

 Informacje organizacyjne. 

 

 

12:30 20 

min 

HOTEL 

ARENA 

spa & wellness 

Patrycja 

Brychcy 

 Informacje ogólne o organizacji przyjęć 

weselnych w RESTAURACJI ARENA. 

 Przydatne informacje dot. organizacji przyjęć 

weselnych (głównie informacje dot. zamówień 

            cateringowych – ilości alkoholi, napojów, 

owoców). 

 Organizacja wieczorów panieńskich i 

 

Pokaz slajdów 

Ekspozycja stołów 



kawalerskich w SPA ARENA. 

 

12:50 30 

min 

BadCompany Maciej Ochman  Dlaczego warto, czyli po co fotofraf? 

 Różnorodność portfolio – o czym to świadczy? 

 Czy wypada…? O tym jak zachowywać się w 

obecności fotografa? 

 Kto za co odpowiada? Warto pytać, uniknięcie 

nieprzyjemnych sytuacji. 

 Jak wybrać album, akcesoria i dodatki, lokalizacje 

pleneru – razem tworzycie pamiątkę na wiele lat. 

 Uśmiech fotografa – klucz do drzwi Waszego 

wspólnego sukcesu. 

 To Wasz Dzień, fotograf jest z Wami dla Was. 

 

 

 

Prezentacja 

Albumy fotograficzne 

13:15 20 

min 

Grupa 

Filmowa 

Michał 

Szydłowski  

 Jak zachować się przed kamerą? 

 Scenariusz ślubu + kwestie organizacyjne. 

 Możliwości udokumentowania ślubu – teledyski. 

 W ramach współpracy – podziękowanie dla 

rodziców, filmik od przyjaciół. 

 

 

 

Prezentacja nagrań 

multimedialnych. 

13:35 25 

min 

DJ MAREK 

 

Dj/wodzirej 

/oprawa 

muzyczna/atra

kcje 

artystyczne 

Marek Hus   Ważne wskazówki w wyborze 

DJ/wodzireja/zespołu weselnego. 

 Nagłośnienie/oświetlenie – praktyczne porady. 

 Atrakcje muzyczne (artystyczne) na ślubie. 

 

14:00 5 min Marlena  

Pryszcz 

Skrzypaczka Występ artystyczny Krótki koncert 

Zapowiedź pokazu mody 

Przerwa 20 min 

BLOK II – PÓŁ ROKU PRZED ŚLUBEM 

14:20 30 Salon EVITA  Piotr  Krótka zapowiedź, przedstawienie firmy. Pokaz mody 



min  

MODA 

ŚLUBNA 

Koniczuk   Czas-czyli, kiedy wybrać się na zakupy sukni ślubnej i 

garnituru. 

 Jak dobrać suknie i garnitur do sylwetki. 

 Klasyka mody, najpopularniejsze modele sukien a 

także frak, smoking czy surdut? 

 Para Młoda- tworzymy wizerunek, razem czy osobno? 

 Dodatki do ubiorów dla niej i dla niego. 

 Coś na poprawiny - kreacje na drugi dzień. 

14:50 20 

min 

Biomatrix Patrycja 

Stebnicka 

 Nowoczesne trendy w kosmetologii, czyli o 

najnowszych zabiegach w gabinetach 

kosmetologicznych. 

 Prezentacja zabiegu. 

 Efekt:” przed i po”. 

 

Prezentacja 

15:10 20 

min 

Centrum 

Obrączki  

Zygmunt 

Dukat 

 Trendy w wyborze obrączek na 2013 rok. 

 Zdobienie/możliwe zachcianki indywidualne. 

 Napisy na obrączkach. 

 

Ekspozycja 

 

 Pokaz: Samba 

                                                                                                            Koncert 

 

15:50 20 

min 

Eve Weddings 

Konsultant 

ślubny 

Ewa Piróg 

Elwira Głód 

 Charakterystyka pracy konsultanta ślubnego. 

 „Bądź gościem na swoim weselu”. 

 „Możecie być spokojni – wszystko zostało już zapięte 

na ostatni guzik”. 

 

 

ROZDANIE NAGRÓD 

ZAKOŃCZENIE/PODSUMOWANIE  

*Całość konferencji odbywa się w Sali konferencyjnej A (na I piętrze). 

W Restauracji Hotelu Arena w godz. 10.00-18.00 odwiedzający będą mogli zapoznać się bezpośrednio z firmami z 

branży ślubnej oraz obejrzeć zaplanowane na ten dzień atrakcje. 


