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W E D D I N G  &  E V E N T  P L A N N E R

Mærry me!

O F E R T A



Mam na imię Karolina i chcę pomóc Wam zorganizować

przyjęcie,  o jakim marzycie. 

Jestem inżynierką logistyki zafascynowaną ludźmi, emocjami              

i tym, jak piękne tło można dla nich przygotować. 

Dobra organizacja (przez lata zajmowałam się transportem

międzynarodowym) i perfekcjonizm w połączeniu z kreatywną

głową i znajomością branży modowo-eventowo-ślubnej

przyprowadziły mnie tutaj - do pracy moich marzeń. 

Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się na kawie!



Znaczenie nazwy Mærry me! idealnie oddaje to, co chcę Wam

od siebie dać - wesoły ślub (w wolnym tłumaczeniu). Ślub bez

stresu, pełen dobrych emocji i wyśmienitych nastrojów. 

Chcę odciążyć Was ze wszystkich problemów organizacji,

pozostawiając Wam to, co przynosi w niej największą frajdę -

wybór. To Wy, z moją pomocą, zdecydujecie, jak będzie

wyglądał TEN dzień. Wspólnie zrealizujemy przyjęcie Waszych

marzeń  

Pomogę Wam również w organizacji wesela

międzynarodowego - w moim zespole posługujemy się językiem

angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.



kompleksowa organizacja
ślubu i wesela

Przygotowuję dzień Waszego ślubu od
początku do końca. 
Przejmuję wszystkie obowiązki i mniej
przyjemne aspekty organizacji. 
Pomagam w stworzeniu koncepcji,
opracowuję budżet, podpowiadam,
polecam najlepszych usługodawców. 
Towarzyszę Wam podczas wyboru
miejsca, sukni, w degustacjach. 
Zajmuję się całą logistyką przyjęcia.
Opiekuję się Waszymi gośćmi. 
Negocjuję umowy, pośredniczę                                 
i rozliczam, a w dniu ślubu koordynuję
pracę wszystkich i dbam o to, żeby nikt                              
i nic nie zakłóciło Waszego szczęścia                        
i spokoju. 
Wybierając tę opcję, możecie czerpać
pełnię radości z przygotowań.

Pomagam Wam we wszystkim, w czym
potrzebujecie mojej pomocy. 
Pakiet tworzony jest indywidualnie,              
w zależności od tego, co jeszcze zostało
do zrobienia. 
Stworzymy też wspólnie scenariusz
przygotowań i dnia ślubu, którego
realizacji - jeśli zdecydujecie się i na to -
przypilnuję podczas koordynacji.

częściowa organizacja 
ślubu i wesela



koordynacja dnia ślubu

Jeśli zorganizowaliście Wasz ślub                            
i wesele samodzielnie, ale w tym dniu
chcecie cieszyć się każdym jego
momentem, powierzenie mi koordynacji
będzie idealnym rozwiązaniem. 
Wspólnie opracujemy scenariusz
przebiegu uroczystości i przyjęcia,
skontaktuję się z wybranymi przez Was
usługodawcami, przekażę im stworzony
przez nas plan, a w dniu ślubu
przypilnuję, żeby wszystko poszło
zgodnie z nim. A jeśli nie - żebyście nawet
nie zorientowali się, że po drodze
wystąpił jakiś problem. 
Z moją pomocą będziecie mogli czerpać                       
z dnia Waszego ślubu wszystko to co
najlepsze!

Jeśli nie macie problemu z organiza
ślubu lub jakiegokolwiek innego
przyjęcia samodzielnie, ale potrzebujecie
porady w drobnej sprawie, polecenia
usługodawcy, dopięcia paru szczegółów,
stworzenia koncepcji dekoracji czy
jakiejkolwiek innej pomocy - jestem do
Waszej dyspozycji. 

konsultacje ślubne 
i nieślubne



organizacja sesji
zdjęciowych

Marzysz o profesjonalnej sesji
zdjęciowej? Potrzebujesz zdjęć
wizerunkowych, biznesowych? Chcesz
uzupełnić rodzinny album o piękne
ujęcia? A może zrobić komuś prezent?
Zapraszam! 
Wybiorę fotografa, ekipę beauty, dobiorę
stylizacje, stworzę aranżację, przygotuję
moodboard z inspiracjami/wskazówkami
dla Ciebie i pomogę przy pozowaniu, jeśli
sobie tego zażyczysz. 
Sesje to mój żywioł, przez lata plany
zdjęciowe były moim drugim domem.
Zadbam o to, żebyś czuła się tego dnia
wyjątkowo, a zdjęcia wyszły piękne! 

Urodziny? Baby shower? Wieczór
panieński? Chrzciny? Rocznica? Każda
okazja, która jest dla Was ważna, jest
godna celebrowania! 
Zadbam o jej piękną oprawę. Zaplanuję,
przygotuję i dopilnuję, żeby wyszło
dokładnie tak, jak marzyliście. 
A może planujecie event firmowy,
szkolenia czy konferencje i potrzebujecie
pomocy w ich organizacji? W tym
również mogę Wam pomóc. 
Znajdę miejsce, zorganizuję logistykę,
catering, atrakcje. Dopilnuję szczegółów,
które zachwycą Waszych pracowników  
 i kontrahentów

organizacja przyjęć
i eventów



do zobaczenia!
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