Zimowe wesele
oszczędności i dostępność usługodawców
ślubnych, takich jak fotografowie, kamerzy-
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ści, czy sale. Poza tzw. sezonem, czyli od
października do kwietnia, znacznie łatwiej
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jest znaleźć wolny termin w wymarzonej sali, czy zamówić zespół, który w sezonie ma
weekendy zajęte na dwa lata naprzód. Wielu podwykonawców oferuje w zimie także
dodatkowe rabaty (dochodzące nawet do 3050%), albo negocjowalne ceny i specjalne

Oddziały:
Oddział Kraków – województwo małopolskie
Agnieszka Zielińska
agnieszka.zielinska@perfectmoments.pl
tel. +48 605 683 701
Julita Bratoń
julita.braton@perfectmoments.pl
tel. +48 606 960 058

pakiety. Dzięki temu Para Młoda może zrealizować swój ślub i wesele dokładnie tak
jak sobie wymarzyła, bez czekania roku, czy
dwóch lat i bez rezygnacji z wielu wymarzoPROMOCJA

nych atrakcji, na które nie pozwala w lecie
napięty budżet.
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PROMOCJA ZIMOWA KONSULTANTÓW
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Młodzi nie muszą się martwić, czy ich wy-

PAKIETY ZIMOWE
od 1 października do 30 kwietnia
Wszystkie pakiety w okresie zimowym są
tańsze o 30%, z wyłączeniem Świąt Bożego
Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.
Oznacza to, że każda Para, która podpisze
z nami umowę na organizację ślubu i wesela
poza sezonem otrzyma rabat na nasze usługi
wynoszący 30%!!!
Szczegóły u naszych konsultantów.

branego terminu nie zarezerwowała już
przypadkiem kuzynka, albo przyjaciele.
Pamiętajmy jednak, że wyjątkiem w zimowym czasie jest okres od Bożego Narodzenia do Nowego Roku – w tym czasie koszt
organizacji wesela może znacznie przekroczyć budżet wesela w czerwcu, czy sierpniu.
Z tego względu – choć magia Świąt sprzyja

Maria Zając

atmosferze ślubu, warto zastanowić się nad

konsultantka ślubna firmy Perfect Moments

datą choćby o tydzień późniejszą.
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