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O MNIE
Cześć ! Jestem Justyna ! Cieszę się, że
do mnie trafiliście :)

Oficjalnie jestem certyfikowaną Wedding
Plannerką oraz Event Designerką.
Mniej oficjalnie ? Freak ślubno -
eventowy, który uwielbia organizować,
planować, realizować wszelkiego rodzaju
wydarzenia od ślubów, przez warsztaty,
imprezy firmowe na sesjach zdjęciowych
kończąc.  .

Mówię o sobie: kreuję pozytywne
wspomnienia. Wszystko co tworzę
organizuję  w duchu wdzięczności 
i pozytywnych emocji. 

Mam misję aby każdy z Was mógł
powiedzieć, że proces organizacji
ważnego dla Was wydarzenia był czystą
przyjemnością i kojarzył się tylko 
z dobrymi emocjami ! 

Co tworzę ?
✨ śluby i wesela - zarówno kompleksowo
jak i częściowo
✨eventy firmowe, konferencje, otwarcie
sklepów
✨sesje biznesowe, wizerunkowe,
stylizowane
✨warsztaty dla fotografów
✨przyjęcia rodzinne, jubileusze, baby
shower, urodziny

W E L L W E D D I N G



Mówiąc, że kreuję pozytywne wspomnienia ślubne – mam na myśli oczywiście nie tylko
sam ślub czy przyjęcie. Proces organizacji również! Cały tok przygotowań może nieść
same dobre emocje, jeśli tylko wszystko co zbędne... oddelegujecie wellWedding.

Zajmę się całościową organizacją ślubu i wesela od A do Z. Od niezbędnych
harmonogramów, budżetów, konceptów, miejsca przyjęcia przez dekoracje, papeterię,
atrakcje ślubne aż po czuwanie nad Waszym Wymarzonym Dniem wtedy gdy Wy
będziecie Go świętować. Zdejmuję z Waszych ramion niepotrzebny stres i zamieniam go
w dobry plan.

Stworzę pomysł. Przygotuję plan działania. Przeprowadzę dokładny research. Zajmę się
negocjacjami, umownymi kruczkami i wnikliwymi pytaniami, które trzeba zadać. Wszystko,
dosłownie wszystko co jest niezbędne. .

KOMPLEKSOWA
ORGANIZACJA 

ŚLUBU I WESELA

Zakres:
· Stworzenie budżetu weselnego i czuwanie nad realizacją płatności
· Stworzenie harmonogramu przygotowań i czuwanie nad jego realizacją
· Pomoc w wyborze/ stworzenie konceptu uroczystości/ motywu przewodniego
· Typowanie lokalizacji miejsca zaślubin oraz wesela
· Analiza i dobór wszelkich podwykonawców, negocjacje cenowe, stały kontakt, nadzór
· Koordynacja Dnia Ślubu
· Obsługa poweselna, rozliczenia z podwykonawcami



CZĘŚCIOWA ORGANIZACJA
ŚLUBU I/WESELA

Jeśli zaczęliście już planowanie i organizację ale nie macie czasu/

pomysłu jak poprowadzić ten temat dalej. Utknęliście na pewnym

etapie i nie możecie ruszyć dalej bo nic Wam się nie skleja w

całość? Ta oferta jest dla Was! 

W przypadku częściowej organizacji ślubu i wesela – oferta jest

bardzo elastyczna. Z zaangażowaniem i przyjemnością – zajmę się

realizacją kolejnych punktów przedślubnego harmonogramu, tworząc

dla Was moodboard – mający zainspirować i pomóc w decyzjach,

które jeszcze przed Wami. 

  
 

Zakres
·Indywidualne doradztwo – analiza bieżącej

sytuacji, stworzenie planu działania 
·Analiza i dobór brakujących

podwykonawców, negocjacje cenowe, 
·Stworzenie niezbędnych harmonogramów:

przygotowań, budżetu, płatności – czuwanie
nad ich realizacją

·Koordynacja Dnia Ślubu
·Obsługa poweselna, rozliczenia z

podwykonawcami



 
 

Zakres:
·Stworzenie scenariusza uroczystości i rozesłanie
do wszystkich usługodawców
·Przejęcie kontaktów do wszystkich usługodawców
obecnych na uroczystości
·Koordynacją wszelkich działań zgodnie z
opracowanym scenariuszem
·Sprawdzenie i dopilnowanie przygotowań w
miejscu ceremonii i przyjęcia
·Ścisła współpraca z obsługą/ salą weselną/
managerem obiektu
·Koordynacja pracy usługodawców obecnych na
uroczystości
·Pomoc w organizacji ewentualnych niespodzianek
dla Młodej Pary
·Opieka nad Młodą Parą i Gośćmi
·Rozwiązywanie bieżących problemów, 
pomoc w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach
·Rozliczenia z usługodawcami

 

KOORDYNACJA DNIA ŚLUBU

Wisieńka na torcie, przekładanym przedślubnymi emocjami!
Niezależnie od tego, czy organizowaliście wszystko sami, czy

też nasza przygoda rozpoczęła się właśnie od organizacji –
tutaj mamy już finał.

 
Zajmuję się w dniu uroczystości wszystkim tym, co za

kulisami. Pilnuję, liczę, sprawdzam, czuwam, przyglądam się,
działam z zaskoczenia i zgodnie z planem. Jestem cały czas
w dyskretnym pobliżu, w gotowości do bycia potrzebną. I gdy

taka potrzeba zajdzie: wkraczam do akcji, czuwając nad
planem i emocjami

 



KONSULTACJE DLA
NARZECZONYCH

To zupełnie normalne, że miewacie wątpliwości! Chcą doprowadzić
organizację swojego ślubu i wesela, osobiście do końca – można
spotkać po drodze dość różnorodne problemy, niejasności, punkty
krytyczne. Moim zadaniem jest znajdować rozwiązania, również w
takich sytuacjach.

Konsultacja przedślubna to jednorazowa usługa. Niezobowiązująca!
Nie musicie po niej – decydować się na usługę organizacji czy
koordynacji. Podczas takiej konsultacji, rozwiewam Wasze
wątpliwości, podpowiadam, podsuwam rozwiązania
Potrzebujecie porady w sprawie umowy, która podpisujecie z
usługodawcą? Nie wiecie na co zwrócić uwagę podczas wyboru
podwykonawców ? Potrzebujecie porady, rozmowy z Wedding
Plannerem ? Ta oferta jest dla Ciebie!

 
 
 

Zakres:
·Indywidualne doradztwo w Waszym

temacie
·Spotkanie online lub stacjonarne 



ORGANIZACJA IMPREZ
OKOLICZNOŚCIOWYCH

Jubileusz? Chrzciny? Komunia? Urodziny? Baby shower? 
A może coś zupełnie innego? Każda Wasza okazja do
celebrowania – wymaga odpowiedniej oprawy, którą z wielką
przyjemnością zaplanuję, przygotuję i dopilnuję.

Zajmuję się organizacją każdego przyjęcia, które sobie
wymarzycie. Dbam o Wasze marzenia, niezależnie od okazji,
miejsca, wielkości czy stylu.



ORGANIZACJA EVENTÓW

WellWedding to również eventy, które organizuję i koordynuję
dla firm.
Konferencje, warsztaty, spotkania firmowe, targi, otwarcie
salonów i wiele więcej. Kreuję zjawiskowe efekty, wspieram
działania i dbam o Wasze aktualne marzenia.

Każda firma, każda marka – to zupełnie inne emocje i
skojarzenia, dlatego tak ważne jest by właściwie dopasować
koncepcję. Od tego... macie mnie! :)



ORGANIZACJA SESJI
BIZNESOWYCH

WIZERUNKOWYCH

Marzysz o profesjonalnej sesji fotograficznej, podczas której będziesz
świetnie się bawić a przy okazji otrzymasz fantastyczne ujęcia ? 
Sesja na stronę internetową, zdjęcia do portfolio, sesja kobieca a może
biznesowa ? Wszystko czego potrzebujesz to... zgłosić się do
wellWedding!

Z przyjemnością zaplanuję dla Ciebie ten wyjątkowy dzień 
w najdrobniejszych szczegółach. Zadbam o dobór fotografa,
makijażystki,stylistki fryzur, wybiorę dla Ciebie kilka lokalizacji,
zorganizuję rekwizyty i co najważniejsze stworzę moodboard 
z inspiracjami, który będzie towarzyszył nam podczas sesji. Sesja
zdjęciowa to genialna przygoda i tak należy do tego podejść !

Ja pracuję a Ty się świetnie bawisz – to moja recepta na idealne zdjęcia!



ORGANIZACJA SESJI
STYLIZOWANYCH

Jesteś początkującym fotografem, dekoratorką, makijażystką? Chciałabyś
wejść do branży ślubnej ale nie masz jeszcze swoich zdjęć, dzięki którym
podbijesz świat ? A może jesteś już na rynku od pewnego czasu ale
potrzebujesz odświeżenia i nowych ujęć ? Zapraszam do wellWedding.

Zorganizuję dla Ciebie wyjątkową sesję stylizowaną. Stworzę dedykowany
moodboard, dobiorę idealnych usługodawców i modeli a także
skoordynuję wszystko na miejscu w efekcie czego oprócz przepięknych
ujęć pozyskasz to co najbardziej wartościowe -  bezcenne relacje, które
są podstawą tego biznesu. 



Zaplanowałaś warsztaty fotograficzne dla kursantów podczas
których ma się odbyć sesja fotograficzna z udziałem modeli? 

Zapewne wiele godzin poświęcasz na przygotowanie
merytorycznej części. Pozwól, że pomogę Ci zorganizować
wyjątkową scenerię do sesji fotograficznej. Dekoracje, kwiaty,
papeteria, makijaż, stylizacja - wszystkim się zajmę! 

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

 
Z przyjemnością stworzę dla

Ciebie najpiękniejsze
otoczenie zgodnie z Twoimi

oczekiwaniami, dobiorę
najlepszych usługodawców na

rynku a także w pełni
skoordynuję sesję, dzięki

czemu nie będziesz musiała
się martwić o tę część
warsztatową i w pełni
poświęcisz swój czas

kursantom i ich potrzebom. 
 

 

 

 



ZAPRASZAM

Jeśli masz więcej pytań, oferta nie
rozwiała wszystkich Twoich watpliwości
chwytaj za telefon i zadzwoń do mnie ;) 
Z przyjemnością porozmawiam !
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Justyna Schreiber

797 566 046

biuro@wellwedding.pl

www.wellwedding.pl

wellweddingpl


