
ATRAKCJE WESELNE  W 2021 ROKU 
KATALOG ATRAKCJI NA TWOJE WESELE ORAZ LISTA 

NAJLEPSZYCH PODWYKONAWCÓW Z BRANŻY ŚLUBNEJ 



ATRAKCJE WESELNE W RESTAURACJI TOSCANIA 

Drodzy Nowożeńcy! 

Ten katalog weselny został stworzony z myślą o Was  
- o naszych Parach Młodych 

Dzień przyjęcia weselnego jest najważniejszym dniem  
w Waszym życiu,  

dlatego chcę Wam pomóc i poniżej przedstawiam atrakcje 
dodatkowe, 

 które świetnie sprawdzą się na Waszym weselu. 
W tym katalogu znajdują się tylko zaufane i rzetelne firmy z 

regionu,  
Ale również firmy z którymi wielokrotnie miałam przyjemność 

współpracować  
i które chciałabym również Wam polecić. 

Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie i swoich 
gości. 

Pozdrawiam 
Diana Tylińska  

Wedding Manager Toscania  



ATRAKCJE WESELNE W RESTAURACJI TOSCANIA 

PODTALERZE 
Możliwość wypożyczenia podtalerzy w kolorze złotym  

lub srebrnym koszt 3 zł / szt oraz białych pokrowców koszt 7 zł / szt.  
Zamówienie można składać u managera, który koordynuje Państwa wesele 

POKROWCE NA KRZESŁA 



ATRAKCJE WESELNE W RESTAURACJI TOSCANIA 

Białe materiały na filarach koszt 
1500 zł + koszty przystrojenia z 
kwiatów sztucznych 350 zł lub 

pomysł indywidualny 
 - do zamówienia w Galerii 

Kwiatów Zuza. 
Przystrojenie filarów zielenią 

koszt 120 zł / filar  do 
zamówienia  

w Galerii Kwiatów Zuza. 
Białe materiały proszę zamówić u 

managera, który koordynuje 
Państwa wesele . 

DEKORACJE 
NA FILARACH 



CANDY BAR ORAZ BUDKA Z LODAMI

Kącik ze słodkościami wykonany przez Cukiernię Szarlotka może 
pięknie uatrakcyjnić Wasze przyjęcie weselne  
Koszt 12 zł / os               Minimum 1100 zł  

Candy bar oraz budkę z lodami można zamówić u managera,  
który koordynuje Państwa wesele 

BUDKA Z LODAMI  
Koszt 900 zł za 6 kg lodów  

(ok. 200 porcji)  
wydawane przez 2 - 3 godziny  

na przyjęciu.

CANDY BAR



TANIEC W CHMURACH I WULKANY SCENICZNE DO I TAŃCA

Koszt jednego wulkanu to 150 zł, polecamy minimum 
2 lub 4 wulkany.  

W celu zamówienia atrakcji prosimy o kontakt z 
Firmą Artus 695 514 715  

lub managerem, który koordynuje Państwa wesele.

Ciężki dym, czyli pierwszy taniec Pary Młodej  
w chmurach, efekt zjawiskowy.  

Jeżeli chcecie skorzystać z tej atrakcji to prosimy o kontakt  
z firmą Scenika Pro Event 603 692 612  www.scenika.pl  

lub z managerem, który koordynuje Państwa wesele  
Koszt 2 maszyn to 800 zł. 

CIĘŻKI DYM WULKANY SCENICZNE

http://www.scenika.pl
http://www.scenika.pl


OŚWIETLENIE SALI LED

OŚWIETLENIE LED  STANDARD  

Oświetlenie filarów,  
Ścianka za Parą Młodą  
Dwie głowice – koszt 1300 zł 

OŚWIETLENIE LED PREMIUM  
 
Jest to oświetlenie całej sali czyli: stół 
prezydialny, stoły szwedzkie, filary, 
ścian wkoło sali, ściana za Parą 
Młodą oraz głowice led– 1900 zł 

Głowice są to maszyny, które mogą 
stworzyć jasny okręg w którym Pary 
Młode ślicznie wyglądają podczas 
pierwszego tańca, a podczas zabawy 
tworzą niesamowity efekt wodny na 
suficie 

W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt z firmą Scenika Pro Event 603 692 612  www.scenika.pl  
lub z managerem, który koordynuje Państwa wesele

http://www.scenika.pl
http://www.scenika.pl


ATRAKCJE WESELNE W RESTAURACJI TOSCANIA 



NAPISY NA WYNAJEM

 Napisy na wynajem to nic innego, jak podświetlane napisy, które nadają niezwykłego klimatu każdej imprezie 
weselnej, dodają niepowtarzalnego charakteru oraz są tłem do zdjęć z Waszym udziałem.  

W naszej ofercie posiadamy również podświetlaną huśtawkę, która często jest dopełnieniem kameralnych, ale jakże 
uroczych ogrodów znajdujących się wokół sal weselnych.  

Tablice z hymnem miłości np do kościoła 150 zł,  
Auto do ślubu Alfa Romeo Spider 84 cabrio - do prowadzenia 

przez Pana Młodego (2 osobowe) - 700 zł  
(dostępne w godzinach 10.00 - 19.00 ) 

NOWOŚĆ!!!!  
Fotodziupla 2h 1200zl, 3h 1500zl, 4h 1900zl.  

Do wynajmu fotodziupli duży napis gratis na czas wynajmu  
(napis do wyboru z dostępnych,  

nie wcześniej niż 7 dni przed imprezą) 



NAPISY NA WYNAJEM

W sprawie wynajęcia napisu prosimy 
kontaktować się z firmą 

 Napisy na Wynajem  

tel. 665 679 767 lub 607 846 741  

KOSZT WYNAJĘCIA NAPISÓW 

• Napis Miłość retro 500 zł 

• Miłość led 500 zł  

• Wesele 500 zł  

• Love 400 zł  

• You&me 500 zł  

• Huśtawka 400 zł

PROMOCJA !!!  
WYNAJMUJĄC DUŻY NAPIS  
MAŁY OTRZYMACIE GRATIS!  

 (PISANA MIŁOŚĆ, PISANE LOVE) 



ŚLUB CYWILNY W OGRODZIE TOSCANIA 

Koszt przygotowania to 2500 zł cena zawiera:  

* przygotowanie nagłośnienia ceremonii 

* przygotowanie ok 60 miejsc siedzących dla gości na platformie  

* przygotowanie miejsca dla urzędnika, Pary Młodej oraz świadków 

* Białe materiały dekorujące altankę   

Dodatkowo Para Młoda musi zorganizować dekoracje kwiatowe 
miejsca zaślubin i muzykę na żywo. 



Torty weselne - piękne oraz smaczne  
Cukiernia „Szartlotka”  

Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 26  
tel. 663 747 863 // 65 537 92 94  

znajdziecie nas również na facebooku 

CUKIERNIA „ SZARLOTKA” 



DEKORACJA KWIATOWA SALI  
GALERIA KWIATÓW ZUZA 

Osoba kreatywna, wrażliwa na  piękno... Tak w kilku słowach 
opisałabym samą siebie. Staram się, w moich pracach 
florystycznych pozostawić cząstkę swojej osoby. Dzięki temu, moja 
praca staje się ogromną pasją.  

Nabyte doświadczenie, miłość do kwiatów oraz zaangażowanie 
pozwoliły mi zaistnieć w branży florystycznej. Czerpię z tego 
ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego.  

Jako specjalistka we florystyce ślubnej odkrywam indywidualność 
swoich Par Młodych tworząc spersonalizowane projekty i 
aranżacje roślinne na najwyższym poziomie. 

 Nie ma dla mnie i mojego zespołu rzeczy niemożliwych, a 
wymagające realizacje pozwalają nam na ciągły  rozwój  i 
podejmowanie nowych wyzwań.  

Pragnę aby moje Pary Młode otoczone pięknem czuły się 
wyjątkowo w tym szczególnym dniu! 

KATARZYNA CEPA



DEKORACJA KWIATOWA SALI  
GALERIA KWIATÓW ZUZA 

SALA BALOWA TOSCANIA



DEKORACJA KWIATOWA SALI  
GALERIA KWIATÓW ZUZA 

PUDROWY RÓŻ , BIEL ODCIENIE PASTELI 



DEKORACJA KWIATOWA SALI  
GALERIA KWIATÓW ZUZA 

ODCIENIE FIOLETU ORAZ NIEBIESKIEGO I RÓŻU



DEKORACJA KWIATOWA SALI  
GALERIA KWIATÓW ZUZA 

W sprawie rezerwacji terminu,  
wyceny oraz umówienia się  

na spotkanie  
zapraszamy do kontaktu 

Galeria Kwiatów Zuza  
ul. Niepodległości 68 

Katarzyna Cepa 601 331 682  
kasiacepa.florist@gmail.com

mailto:kasiacepa.florist@gmail.com
mailto:kasiacepa.florist@gmail.com


ANIMA KIDS - ANIMACJE NA WESELE 

 Uśmiech dziecka to nasz priorytet!!   

Jesteśmy profesjonalną firmą zajmującą się animacją dziecięcą na 

* Wesela  
* Komunie  

* Urodzinach  
* Piknikach  
* Festynach  

* Balach  
oraz innych imprezach okolicznościowych 

 Działamy legalnie, posiadamy certyfikaty: „Animator czasu wolnego”, 

 „Animator zabaw dziecięcych” oraz „Taniec w animacji”.  
Firma posiada ubezpieczenie OC. 

 Ofertę kierujemy głównie do dzieci powyżej 3 roku życia.  
(w przypadku młodszych dzieci dopytaj o szczegóły). 



ANIMA KIDS - ANIMACJE NA WESELE 
CENA(uzależniona od ilości dziec )  

* do 14 dzieci = 140zł/h (jeden animator),  
* od 15 dzieci=160zł/h (dwóch animatorów),  

*w podanej cenie istnieje możliwość opieki 
animatorek przy dzieciach również podczas 

posiłków (warunek-oddzielny stolik dla dzieci).  
Na życzenie klienta wystawiamy fakturę.  

 
DODATKOWO:  

* wata cukrowa (dopłata 100zł),  
* piniata z wypełnieniem (dopłata 70zł),  

* „Niania na wesela” czyli opieka nocna np. 
podczas snu dzieci w pokoju (cena = 50zł/h),  

*zamek dmuchany duży ze zjeżdżalnią (dopłata 
100zł/h) .  

*zamek dmuchany duży ze zjeżdżalnią = 200zł/
pierwszą godzinę, każda następna 150zł.  

*popcorn =100zł  
*malowanie twarzy = 100zł,  
*kolorowe warkoczyki =80zł 

OFERTA WESELNA OBEJMUJE :  
 

- tańce i zabawy integracyjne, 

- zabawy z chustą animacyjną,  

-gry wielkoformatowe (łowienie rybek, 
wyścig emocji,wąż, gigantyczne memo), 

- warsztaty małego odkrywcy( brokatowe 
slime), 

-kącik konstrukcyjny (zabawy z klockami 
typu BAMP), 

- balonowe zoo, 
- bańki XXL  

(w zależności od pogody), 
- kącik plastyczny (kolorowanki, magiczne 

wydrapywanki, maski, czapeczki,  itp.) 

-zdrowa rywalizacja czyli konkursy z 
nagrodami, 

-kolorowe tatuaże, 
- prezent dla młodej pary, 

-wizyta żywej maskotki Minnie (przy 
dwóch animatorach), 

*ilość godzin ustalana indywidualnie. 

 Anima Kids  
            Elżbieta Przewoźna  

            tel. 783 486 121  
            Włoszakowice ul. Jaśminowa 2  

          NIP:923-158-15-04 



Szukasz pomysłu jak rozkręcić imprezę? 
Brakuje Ci oryginalnej atrakcji wieczoru? 

Chcesz mieć bajeczne fotki w cudownych sceneriach? 

Nie zwlekaj i zamów MAGICZNĄ BUDKĘ już dziś, 
a my wyczarujemy dla Ciebie tysiące uśmiechów 

Twoich gości. 

FOTOBUDKA - MAGICZNA BUDKA



tel. 697-741-614 
www.magicznabudka.pl

Oferujemy: 
- nielimitowaną ilość zdjęć, 
- najwyższą jakość wydruku, 
- nieograniczone możliwości wyboru tła, 
- dopracowaną do perfekcji technologię "green screen", 
- indywidualny dobór tematyki zdjęć oraz ich personalizację, 
- personalizowaną księgę gości, także z ankietami weselnymi, 
- pendrive ze wszystkimi zdjęciami z imprezy, 

FOTOBUDKA - MAGICZNA BUDKA



KSIĘGA GOŚCI

Życzenia składane Młodej Parze,  
chociaż płyną z głębi serca, bywają ulotne.  

Są jednak sposoby, aby zachować ciepłe i pełne 
miłości słowa i ochronić je przed zapomnieniem.  

Księga Gości to jeden z najlepszych pomysłów  

Oferujemy: 
- niepowtarzalne , personalizowane księgi gości, 
- bogatą kolorystykę i wzornictwo, 
- laserowo wycinaną okładkę pokrytą plexi 
- specjalną ramkę na zdjęcie z fotobudki lub instaxa, 
- satynowe kartki o gramaturze 200g, 
- strony gładkie lub z ankietami, w których goście będą 

mogli wpisać złote rady dla Młodej Pary, 
- indywidualny projekt na życzenie. tel. 697-741-614 

www.magicznabudka.pl



FIRMA ARTUS  
 PIROTECHNIKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Pokaz o średnim natężeniu wystrzeliwanych  z 
jednego miejsca ładunków do podkładu 
muzycznego 

Wyrzutnie z elementami ładunków wysokich 
( bomby kulowe) z finałowym zakończeniem  

Czas pokazu 3- 4 min  

PAKIET PREMIUM 

Pokaz o dużym natężeniu wystrzeliwanych z 
trzech miejsc ładunków zsynchronizowany z 
podkładem muzycznym  

Zawarte efekty frontowe (komety, wyrzutnie),  
ładunki wysokie (bomby kulowe) całość 
narastająca z finałowym zakończeniem 
  
Czas pokazu oK. 5 minut,  
zakończenie pokazu z wulkanami 3m  
30sek 4 sztuki 

PAKIET STANDARD 

3500 ZŁ  
2900 ZŁ 

6000 ZŁ  
4800 ZŁ 



FIRMA ARTUS  
 PIROTECHNIKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Wyżej wymienione pakiety są pakietami przykładowymi.  
Bardzo często wykonujemy indywidualną wycenę pokazu pirotechnicznego   

dopasowanego do wybranego podkładu muzycznego.  

Bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z Firmą ARTUS  
w celu rezerwacji terminu oraz omówienia szczegółów pokazu oraz ceny  

TEL. 695 514 715     //    www.artus-pirotechnika.pl/  
 znajdziecie nas również na facebooku  

http://www.artus-pirotechnika.pl/
http://www.artus-pirotechnika.pl/


POKAZ LASEROWY VISUAL SENSATION 

Jarosław Nadolny 

Właściciel   
t: 0048 65 533 18 90 
m: 0048 601 970 340  
info@visualsensation.pl   

 
               Visual Sensation Laser shows & technologies  

Jarosław Nadolny   
               64-117 Krzycko Małe, ul. Główna 2  

               NIP PL 697-103-34-71  

www.visualsensation.pl   
 facebook.com/visualsensation   

YouTube Visual Sensation   
www.ekranywodne.pl  

https://visualsensation.pl/pl 

Szukacie atrakcji, która będzie zaskoczeniem  
 dla waszych gości weselnych?  

A może chcecie zrobić super podziękowania dla rodziców, ale nie 
macie pomysłu? Chętnie wam w tym pomoże firma Visual Sensation, 

która zajmuje się profesjonalnymi pokazami laserowymi oraz 
wideomapingami na naszym obiekcie.  

Pełną ofertę oraz ich możliwości możecie sprawdzić na stronie 
internetowej.

mailto:info@visualsensation.pl
http://www.visualsensation.pl/
http://facebook.com/visualsensation
https://www.youtube.com/user/adi1zaq1/videos?view_as=subscriber
http://www.ekranywodne.pl/
https://visualsensation.pl/pl
mailto:info@visualsensation.pl
http://www.visualsensation.pl/
http://facebook.com/visualsensation
https://www.youtube.com/user/adi1zaq1/videos?view_as=subscriber
http://www.ekranywodne.pl/
https://visualsensation.pl/pl


BARMAN NA WESELE  
CRAICFORD EVENTS

Barmani Craicford Events przygotują dla Waszych 
gości najlepsze koktajle i drinki, zarówno klasyczne, jak i 
według naszych unikatowych receptur. Wygląd, smak i 
działanie tych trunków zagwarantują fenomenalną zabawę.  

Pracujemy na markowych alkoholach oraz naturalnych 
dodatkach. Przygotowujemy według własnych receptur 
syropy, kordiały oraz likiery, aby smak naszych koktajli był 
niezapomniany. 

Posiadamy w ofercie imponujący wachlarz atrakcji 
weselnych, dzięki którym ta uroczystość 
będzie niezapomniana.  

Zapraszamy na naszą strone www.craicford.pl 

Chcesz zapoznać się z naszą ofertą  
- napisz info@craicford.pl 
- zadzwoń 665503059

TWÓJ BARMAN NA WESELE 

Zapraszamy na naszą stronę  

https://craicford.pl/    
Tu na pewno znajdziecie coś ciekawego i odpowiedniego dla was. Coś sprawi, 

że wasze wesele stanie się wyjątkowe i niezapomniane. 

http://www.craicford.pl/
mailto:info@craicford
http://www.craicford.pl/
mailto:info@craicford
https://craicford.pl/
https://craicford.pl/


CRAICFORD EVENTS 



ZESPÓŁ HOLIDAY’S 

100 % muzyki  
 na żywo 

Pełen  
profesjonalizm

Repertuar na 
wysokim poziomie

Gramy od 1990 roku na terenie całego kraju  
i nie tylko - 100 % na żywo  

Potrafimy zawsze dopasować się do klimatu 
imprezy  

 co jest naszym atutem  
Doskonale wiemy jak zadowolić  

stale rosnące wymagania publiczności  
Oferujemy Państwu wspólną integrację z gośćmi  

przy muzyce biesiadnej na instrumentach 
akustycznych 

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń 
lub napisz :  

 
Paweł  

Tel 605 956 787  
mail: grupaholidays@wp.p  

www.zespolholidays.pl/  

http://zespolholidays.pl/
http://zespolholidays.pl/


SKŁAD ZESPOŁU HOLIDA’S 

Przemysław 
Wyrwiński 
  
śpiew, gitara 
elektryczna,  
saksofon tenorowy,  
konferansjerka 

Michał Komisarek 

 perkusja

Karol Siejak  

śpiew , saksofon  
altowy ,gitara,  
akustyczna,  
konferansjerka 

Paweł Borowiak  

instrumenty  
klawiszowe , 
akordeon, śpiew,  
konferansjerka 

Sławomir  
Szkudlarczyk  

gitara basowa, 
kontrabas, 
śpiew 



DJ KAROL MICHALEWICZ 

Karol Michalewicz - DJ, VDJ, konferansjer. Jest czynnym 
DJ od blisko 15 lat. Obsługuje wesela na terenie całego 
kraju, zawsze na bardzo wysokim poziomie. Preferuje 
energiczne i taneczne sety muzyczne w połączeniu z 

miksowaniem teledysków na żywo. Jest wszechstronnym 
DJ-em polecanym szczególnie na eleganckie wesela ale 

także inne imprezy. Nie uznaje kompromisów - jego 
oferta skierowana jest dla wymagających Par Młodych.  

Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania 
Pozdrawiam 

Addres: Słoneczna 17, 64-111 Lipno, woj. 
wielkopolskie 

Telefon : +48 603 692 612 
Email: scenika@scenika.pl 



SCENIKA PRO EVENT

Na większe wesela polecamy DJ w duecie z konferansjerem, który w 
czasie wesela animuje zabawy i integracje taneczne. W tej roli 

wystąpić może Karol Dziuba, młody i uzdolniony konferansjer który 
bardzo dobrze czuje się w towarzystwie gości weselnych i Pary Młodej.  

Chcecie wiedzieć więcej to zaobserwujcie nas na facebooku 
Scenika Pro Event  

 i instagramie  @scenikaproevent 



ADAM WITA - FILM I FOTOGRAFIA ŚLUBNA

Filmowcy 
Jesteśmy małżeństwem, filmem i fotografią 
zajmujemy się od 13 lat i jesteśmy zafascynowani 
tą pracą. Każde nowe zlecenie to nowa przygoda, 
 poznawanie wielu wspaniałych ludzi, którzy na 
swój sposób zaczynają tworzyć własną przyszłość - 
mamy to szczęście że możemy być z Wami na 
początku tej drogi. 

Niesamowite jest to, że nie ma dwóch takich samych 
ślubów są one tak odmienne jak każda młoda para, 
która chce aby to były niezapomniane chwile w ich 
życiu a my jako obserwatorzy tych naładowanych 
emocjami dni staramy się wychwycić najważniejsze 
momenty i zachować je na zawsze.   Adam Wita  

Tel 507 064 701  
E-mail:  

www.adamwitafilm.com 

http://www.adamwitafilm.com
http://www.adamwitafilm.com


ADAM WITA - FILM I FOTOGRAFIA ŚLUBNA



ADAM WITA - FILM I FOTOGRAFIA ŚLUBNA



ASIA I MICHAŁ DUDZIŃSCY  
FILM I FOTOGRAFIA ŚLUBNA 



ASIA I MICHAŁ DUDZIŃSCY  
FILM I FOTOGRAFIA ŚLUBNA 



ASIA I MICHAŁ DUDZIŃSCY  
FILM I FOTOGRAFIA ŚLUBNA 



VIDEO ART - FILM I FOTOGRAFIA ŚLUBNA 

ul. Kościuszki 48, 64-130 Rydzyna 
Tel +48 605 213 614 
E-mail : biuro@videoartfilm.pl    E-mail: foto@videoartfilm.pl   (dział foto) 
( pytania o wolne terminy, oferta )  

Profesjonalna fotografia i filmowanie 

Video Art Film działa od 1996 roku. Początki działalności studia związane 
były z Telewizją Leszno, dla której przygotowaliśmy kilkaset newsów i 
reportaży. Ta kilkuletnia współpraca zaowocowała dużym 
doświadczeniem w dziedzinie realizacji i montażu filmu. 

Od 2001 roku Video Art Film z powodzeniem działa na polskim rynku 
samodzielnie. Ciężką pracą i systematycznością zdobywamy nowe 
doświadczenia, które pozwalają nam cieszyć się z tego co robimy. 

Najlepszym wyrazem akceptacji dla naszych wzorców i tradycji 
zawodowych jest stale rosnąca grupa zadowolonych klientów.  
Więc dalej będziemy robić to co lubimy, bo my… nieźle kręcimy!
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VIDEO ART - FILM I FOTOGRAFIA ŚLUBNA 

Świadczymy szeroki wybór różnych opcji 
foto-video, a ceny zaczynają się 

od 2400 zł videofilmowanie 
i 2500zł usługa fotoreportażu ślubnego. 
Więcej na stronie www.videoartfilm.pl. 



PASTELOWE STUDIO - FOTOGRAFIA ŚLUBNA 



PASTELOWE STUDIO - FOTOGRAFIA ŚLUBNA 



PASTELOWE STUDIO - FOTOGRAFIA ŚLUBNA 



PRZYGOTOWANIA PRZEDWESELNE 

Czas przygotowań  przedweselnych jest bardzo ważny.  

Warto wtedy pomyśleć o sobie, o swoim samopoczuciu.  

Chętnie zadba o Was Studio Urody Wenus, które ma do zaoferowania  
Pakiety przed ślubne dla Pani Młodej jak i dla Pana Młodego .  

Natomiast Toscania Fit przygotuje waszą sylwetkę dostarczając codziennie 
dietetyczny katering do domu, żebyście w tym wyjątkowym dniu wyglądali jak 

milion dolarów.  

Pamiętajcie w tym ferworze szaleństw przedweselnych znaleść chwilę dla siebie. 



WENUS STUDIO URODY DLA PAŃ I PANÓW 



WENUS STUDIO URODY DLA PAŃ I PANÓW 



TYTKA FIT CATERING DIETETYCZNY 



JULITA SALON JUBILERSKI

Julita Salon Jubilerski 

64-100 Leszno ul. Słowiańska 2 (Deptak) 

Tel. +48 798 640 405 

e-mail salonleszno@julita.pl   

https://julita.pl 

#julitabizuteria 

Salon Jubilerski „JULITA” 
 tu znajdziecie 

swoje wymarzone obrączki 
i nie tylko 

mailto:salonleszno@julita.pl
https://julita.pl/
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JULITA SALON JUBILERSKI



RENATA POTRZEBA SUKNIE ŚLUBNE



RENATA POTRZEBA SUKNIE ŚLUBNE



SZKOŁA TAŃCA FIT TO DANCE  

Fit to Dance to niezwykle i niepowtarzalne 
miejsce powstałe z połączenia pasji do tańca, 

profesjonalizmu i wieloletniego doświadczenia. 

Zapraszamy na zajęcia taneczne, które odbywają 
się w klimatycznej sali w miłej i przyjaznej 

atmosferze.   

Informacje pod nr tel. 505 979 778 

Można znaleźć nas także na Facebook’u  oraz 
na stronie Fit to Dance Leszno.pl 

Zapraszamy serdecznie.  

 

„ Wszystko co chcesz powiedzieć  
Można wyrazić tańcem  

Wtedy to jest proste i Łatwe”  
Heywood Broun 



SZKOŁA TAŃCA FIT TO DANCE  

Pierwszy taniec - oferujemy:  

wyjątkowa indywidualna choreografia taneczna 
układana dla każdej pary 

* pomoc w doborze utworu muzycznego  

* miła atmosfera, wieloletnie doświadczenie i pełen 
profesjonalizm  



WEDDING PLANNER 

Wedding Planner to nikt inny jak osoba, która ma Wam pomóc w 
organizacji Waszego wymarzonego wesela.  

Nazywam się Diana Tylińska i od 2014 roku zajmuję się 
organizacją wesel w naszym obiekcie Toscania.  

Dodatkowo Pary Młode mogą mnie wynająć jako swojego wedding 
plannera. Wtedy kompleksowo zajmę się waszym przyjęciem i 

przygotowaniami przedweselnymi. Pomogę w doborze 
odpowiednich podwykonawców oraz w miarę moich możliwości 

wynegocjuję jak najlepszą cenę za ich usługi.  

Wspólnie przygotujemy scenariusz przyjęcia weselnego, tak aby 
ten dzień był dla Was najpiękniejszym dniem w życiu.  

Na kolejnej stronie znajduje się szczegółowa lista obowiązków w 
zakresie moim jako wedding plannera.  

W przypadku pytań lub chęci nawiązania współpracy  
zapraszam do kontaktu 

Diana Tylińska Wedding Planner  
Tel. 609 047 771  

E-mail d.tylinska@hoteltoscania.pl 



WEDDING PLANNER 

Organizacja ślubu i wesela 
• opracowanie tematu przewodniego 

uroczystości 
• przedstawienie listy dokumentów, 

niezbędnych do zawarcia ślubu cywilnego 
lub konkordatowego 

• dobór odpowiedniego menu, 
• organizacja tortu weselnego 
• zaproponowanie optymalnego ustawienia sali 
• pomoc w organizacji oprawy muzycznej 

przyjęcia weselnego: profesjonalny zespół 
muzyczny lub/i DJ 

• organizacja atrakcji na przyjęcie weselne 
• organizacja upominków i podziękowań dla 

gości 
• organizacja fotograficznego reportażu 

ślubnego, sesji artystycznej, plenerowej 

• organizacja filmowego reportażu ślubnego 
• organizacja aranżacji kwiatowej i dekoracji 

całej uroczystości 
• organizacja architektonicznego oświetlenia 
• organizacja papeterii ślubnej: zaproszenia 

ślubne, winietki, tablica gości z planem 
stołów, karty menu zgodnej z tematem 
przewodnim uroczystości 

• pomoc w organizacji makijażu próbnego i 
finałowego 

• pomoc w organizacji fryzury ślubnej próbnej i 
finałowej 

• aranżacja oprawy muzycznej ceremonii 
zaślubin 

• organizacja pojazdu dla Pary Młodej 
• organizacja transferów dla gości 
• organizacja pokoi hotelowych dla gości 
• przygotowanie szacunkowego budżetu 

uroczystości ślubnej oraz dopilnowanie 
terminów wszelkich płatności 

• sporządzenie scenariusza uroczystości 
• koordynacja uroczystości 
• ostateczne rozliczenie z podwykonawcami 

Organizacja Ślubu w plenerze 
• przedstawienie listy dokumentów, 

niezbędnych do zawarcia ślubu cywilnego 
(także dla obcokrajowców) 

• organizacja tłumaczenia przysięgłego 
dokumentów 

• organizacja tłumacza przysięgłego na 
ceremonię ślubu 

• pomoc w wyborze wyjątkowego miejsca na 
ceremonię zaślubin 

• rezerwacja terminu 
• aranżacja miejsca ślubu 
• organizacja nagłośnienia ceremonii 
• organizacja dekoracji w miejscu ceremonii 

ślubu 
• organizacja oprawy muzycznej ceremonii 

zaślubin 
• organizacja koktajlu dla gości 
• organizacja transportu 
• koordynacja ceremonii ślubu 

WEDDING PLANNER 
W CZYM MOGĘ  
WAS POMÓC  

Całościowy koszt usługi  
Wedding Plannera to 3500 zł 



KATALOG NA 
ROK 2021 


