
1. Visează
   Stai de vorbă cu logodnicul tău și dicutați despre ideile voastre. Gândiți-vă la
stilul pe care il doriți, o petrecere pe plajă sau într-un restaurant elegant, sau
de ce nu o ceremonie în vârful unui munte.

2. Organizează-te
   Ia o agendă si separ-o în secțiuni pentru �ecare categorie în parte. În acest fel
poți scrie suma pe care vrei să o aloci pentru �ecare prestor. Pe măsură ce te 
apropii de limitele bugetului poți decide cu ușurință de unde mai poți reduce
din costuri.

3. Restaurantul
   Gândește-te din nou la acele vise de mai devreme și vezi cum se pot transforma în realitate. Poate ai în 
minte imaginea unei grădini în aer liber, sau un hotel elegant care se apropie de stilul vostru. Unele cupluri
 preferă case tradiționale și costume populare pentru pregatirile din timpul zilei, dacă te atrage ideea poți 
căuta în zona ta astfel de locuri. Odată ce ai hotărât stilul poți începe programarea vizitelor.
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4. Prestatorii de Servicii

     a. Fotograful și Videograful     
       Cei mai buni din domeniu contractează
    evenimente cu multe luni înainte, așa că
    ar � bine să cauți din timp. Vizualizează-le
    portofoliile, pune întrebări pentru lucrurile 
    neclare, comunică-le exact ceea ce vrei să 
    apară în fotogra�i și în �lm.

     b. Formația sau DJ-ul
        Programează o întâlnire unde să îi poți
     asculta. Discută cu ei despre playlist-ul pe
     care îl vrei, întreabă câte pauze vor lua. 
     Poți angaja un DJ pentru pauzele formației.

     c. Decorul
        După ce ai ales restaurantul, te poți decide asupra aranjamentelor �orale, 
     poziționarea meselor, lumini arhitecturale, photo corner.

     d. Hairstylist & Make-up artist
        Asigură-te că programezi o ședintă de test pentru �ecare, recomandat ar � să aibe loc în aceeași zi iar
     makeup-ul să aibe loc după hairstyle, așa vei avea o privire de ansamblu asupra imaginii tale din ziua 
     nunții.

5. Odihnă și relaxare
   Chiar și o plimbare de 30 de minute de mai multe ori pe săptămână poate � su�cientă pentru a te menține 
energică. Alege mâncăruri sănatoase bogate în vitamine. Încearcă pe cât de mult să nu reduci somnul și să 
nu scazi imunitatea, doar nu vrei să ai probleme de sănătate tocmai acum, plus că o persoană odihnită arată
întotdeauna cel mai bine.

Visează Organizează Acționează Relaxează-te! Bucură-te de ziua cea mare!
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