Przykładowa kalkulacja kosztów obsługi florystycznej ślubu kościelnego i wesela
Ślub:
- kompozycja kwiatowa standard –
*kompozycja przed ołtarz – 450 zł
*kompozycje boczne – 2x150 zł
Razem: 750 zł
- kompozycja kwiatowa premium *kompozycja przed ołtarz – 650 zł
*kompozycje boczne – 2x200 zł
*kompozycja przy tabernakulum – 150 zł
Razem: 1200 zł
(jest możliwość wybrania pojedynczej dekoracji tylko przed ołtarz, w podanych wyżej cenach, w
zależności od standardu)
- strojenie szpaleru ławek (zwykle co druga ławka w rytmie) przy pomocy białego tiulu woalu (na
życzenie wstążki w wybranym kolorze w przybraniu) – od 300 zł/380 zł przy dodatku drobnych
elementów kwiatowych
- strojenie drogi do ołtarza przy pomocy szklanych lampionów/szklanych tub i świec – od 250 zł
przy standardowej ilości
- wypożyczenie kompletu trzech lampionów/latarni ze świecami – 100 zł wraz z kompletem świec
(w największym lampionie kilka świec)
- wypożyczenie drzewek z latarenkami na wejście do kościoła – 250 zł komplet dwóch sztuk wraz
ze świecami
- wypożyczenie białego dywanu (szerokość 1,5 metra, długość podstawowa 10 metrów) wraz z
rozłożeniem i zwinięciem – 350 zł
*wypożyczany dywan to wysokiej jakości wykładzina premium, stosowana przez profesjonalne
firmy, nie tani podkład fizelinowy, do którego wad należy niepełne krycie powierzchni oraz
niebezpieczeństwo przyczepienia się do butów
- strojenie krzeseł Pary Młodej i Świadków, strojenie klęcznika (białe pokrowce, przybranie tiulem
woalem, akcenty kwiatowe na krzesłach Młodej Pary – 180 zł
- wypożyczenie ozdobnych krzeseł dla Pary Młodej i Świadków – 100 zł komplet
Cena strojenia kościoła zawiera w sobie usługę przygotowania dekoracji przed ślubem, opiekę nad
nią bezpośrednio przed uroczystością (zapalenie świec, drobne poprawki, w przypadku rozłożonego
dywanu czuwanie aby goście poruszali się bokiem) oraz sprzątnięcie kościoła po opuszczeniu go
przez orszak ślubny.
Sala weselna:
- bukiety na stoły gości, wraz z wypożyczeniem naczyń (kształt mniej lub bardziej regularnej
półkuli)
*standard – średnica dekoracji 50 cm – 150 zł/szt.
*premium – średnica dekoracji 60-70 cm – 190 zł/szt.

- wynajem lustrzanych podstawek pod dekoracje kwiatowe – 30 zł/szt.
- aranżacja świecami w szkle (kielichy na wąskich nóżkach, niskie świeczniki – do wyboru) – 30-60
zł od punktu dekoracyjnego wraz z zapasem świec
dekoracja kwiatowa stołu Młodej Pary (table deco, dekoracja na krawędzi stołu)
*standard – 450 zł – dekoracja o długości 50 cm plus „wyciągnięcia” - całkowita długość około 8595 cm
*premium – 650 zł – dekoracja o długości 100 cm plus „wyciągnięcia” - całkowita długość do 150
cm
*premium plus – 750 zł – dekoracja o długości do 100 cm plus element spływający ze stołu aż do
podłogi
- wynajem ścianki dekoracyjnej za miejsca Młodej Pary – do wybory podświetlana ścianka z
białym woalem, ścianka rustykalna z efektem drewna i zielonym przybraniem, ścianka zdobiona
sztucznymi kwiatami w pastelowych odcieniach, ażurowe koło metalowe o średnicy 2 metrów wraz
z dekoracją kwiatową – od 600 zł
- strojenie samochodu (strojenie klamek wstążkami w wybranym kolorze oraz akcentami
kwiatowymi i zielonymi), delikatne strojenie maski przy pomocy żywych kwiatów – 120 zł
Usługa strojenia sali zawiera w sobie przygotowanie całości dekoracji, dowóz na miejsce gotowych
elementów, rozstawienie, instalację elementów ruchomych, np. ścianki, odbiór po weselu, o
godzinie ustalonej z obsługą sali naczyń i innych akcesoriów wypożyczonych.
Przy podpisaniu umowy pobierany jest zadatek na poczet rezerwacji terminu wykonania zlecenia,
wysokości 200 zł, odejmowany później przy końcowym rozliczeniu. Kwota do zapłaty rozbijana
jest na dwie części – pierwsza na minimum 5 dni roboczych przed ślubem, stanowiąca zwykle
dopełnienie do 50% wartości oraz druga płatna przy odbiorze zamówienia.

