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Pani Młoda

Bukiet 

◦ 160 zł – 300 zł

◦ Satynowa wstążka/ jutowy sznurek w cenie

◦ Jedwabna wstążka +50 zł

Wianek

◦ 60 zł – 100 zł 

Dodatek florystyczny do włosów

◦ 30 zł – 80 zł

Fot. Karol Nycz



Świadkowa i Druhny

Bukiet 

◦ 140 – 250 zł

◦ Satynowa wstążka/ jutowy sznurek w cenie

◦ Jedwabna wstążka +50 zł

Korsarz (bransoletka florystyczna)

◦ 50 – 80 zł

Wianek

◦ 60 – 100 zł

Dodatek florystyczny do włosów

◦ 30 – 80 zł

Fot. Damian Łukasz Weddings



Pan Młody, Świadek i Drużba

Butonierka

◦ 10 – 20 zł

Fot. Damian Łukasz Weddings



Samochód

Dekoracja czterech klamek

o 80 – 240 zł 

Kompozycja, girlanda lub wianek na masce/ bagażniku

o 150 – 250 zł

Tablica rejestracyjna – złoty napis „Młoda Para”

o 15 zł/ szt.



Kościół

Kompozycja główna pod ołtarz

o 250 – 500 zł

Kompozycja dodatkowa na ołtarz boczny

◦ 200 – 350 zł

Dekoracja przed wejściem głównym

◦ 160 – 300 zł

Dekoracja krzeseł Młodej Pary (2 szt.)

◦ 60 – 200 zł

Dekoracja krzeseł Świadków (2 szt.)

◦ 40 – 200 zł

Dekoracja ławek

◦ 20 – 60 zł/ szt.

Alejka ze sztucznych płatków róż

o 7 zł/ mb alejki

Fot. Greg Solak



Plener

Dekoracyjny stelaż/ ścianka

o 250 – 600 zł

Kompozycja na stolik cywilny

◦ 60 – 200 zł

Dekoracja krzeseł Młodej Pary (2 szt.)

◦ 60 – 200 zł

Dekoracja krzeseł Świadków (2 szt.)

◦ 40 – 200 zł

Kompozycja kwiatowa wzdłuż alejki

◦ 250 – 400 zł/ szt.

Alejka z płatków żywych róż

◦ 30 zł/ mb alejki



Sala Weselna

Stół Prezydialny

Dekoracja stołu Młodej Pary

◦ Od 300 zł

Dekoracja krzeseł Młodej Pary (2 szt.)

◦ 60 – 200 zł

Fot. By My Side Photostories



Tło za Młodą Parą

Stelaż z asymetryczną kompozycją kwiatową

◦ 300 – 800 zł

Ścianka ze sztucznych kwiatów lub zieleni

◦ 500-600 zł

Złota obręcz/ pierścień z dekoracją kwiatową 

◦ 60 – 160 zł/ szt.

Wieniec na ścianę

◦ 150 – 350 zł/ szt.

Girlanda (pas) z zieleni na karniszu/ ściance

◦ Od 250 zł/ mb (gęsta)

◦ Od 100 zł/ mb (wąska)



Stół gości

Kompozycja wysoka

◦ 160 – 400 zł/ szt.

Kompozycja niska

◦ 130 – 350 zł/ szt.

Girlanda z liści gęsta

◦ Od 200 zł/ mb

Girlanda z liści wąska

◦ Od 70 zł/ mb

Wianek wokół lampionu

◦ 100 – 250 zł/ szt.

Bukiet w słoiku rustykalnym

◦ 90 – 150 zł/ szt.

Dodatek florystyczny do winietki/ serwety

◦ 6 – 10 zł/ szt.

Fot. Karol Nycz



Podziękowania i Gratulacje

Bukiet

◦ 160 – 400 zł

Flower Box

◦ 200 – 500 zł

Kompozycja w drewnianej skrzyneczce

◦ 200 – 450 zł



Pozostałe

Dekoracja tablicy powitalnej/ planu stołów

◦ 40 – 150 zł

Mała wiązka na krzesło gościa

◦ 30 – 80 zł 

Mała kompozycja na bufet/ taras/ ogród/ bar/ 

kominek/…

◦ 60 – 150 zł

Dekoracja wejścia do Sali weselnej/ filaru/ balustrady/ 

żyrandolu/ karnisza/pomostu/ sufitu…

◦ Wycena indywidualna



◦ Podane widełki cenowe są orientacyjne, ostateczna kwota będzie zależna od personalnych ustaleń i sezonu. 

◦ Wstępne oraz finalne wyceny będą spersonalizowane na podstawie oczekiwań i inspiracji nadesłanych 

przez Państwa (w formie formularza ślubnego, którego otrzymają Państwo drogą e-mailową).


