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Wkrótce na rynku wydawniczym pojawi się
książka „SEZON NA ŚLUB. 10 skutecznych
metod obniżenia kosztów wesela”, której
autorką jest profesjonalna konsultantka ślubna
Dorota Janicka-Kurlenda.
Publikacja powstała z pasji tworzenia pięknych
i dobrze zorganizowanych przyjęć. Chcąc
pomóc parom przy organizacji ich wielkiego
dnia, autorka dzieli się w niej swoimi pomysłami
i doświadczeniem.
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Sezon
na ślub
10

skutecznych metod
obniżenia
kosztów wesela

Poradnik stanowi kompendium wiedzy na temat
tego,
jak
zaplanować,
przygotować
i zorganizować własny ślub i wesele, dobrze
gospodarując przy tym finansami. W książce
czytelnik znajdzie plan działania oraz liczne
porady doświadczonej organizatorki i florystki.
Ze względu na zamiłowanie do kwiatów jeden
z rozdziałów poświęcony jest oprawie
florystycznej
uroczystości.
Wykorzystanie
kwiatów sezonowych jest bowiem jedną
z metod na obniżenie kosztów dekoracji, a co za
tym idzie całego wesela.

Dorota Janicka-Kurlenda
Konsultantka ślubna, właścicielka takich marek jak: Gdańska Pracownia Ślubów i Gdańska Orchidea.
W latach 2004-2014 manager i szkoleniowiec w zakresie sprzedaży. Od 9 lat organizuje śluby
i wesela, kreuje piękne i spójne uroczystości. Połączenie plastycznego wykształcenia
z zawodowymi umiejętnościami organizatorskimi pozwoliły jej na stworznie pracy, która jest
jednocześnie zamiłowaniem.
Jej wielką pasją jest też florystyka. Tajniki tej niezwykłej sztuki zgłębia na licznych kursach
i szkoleniach. Swoje realizacje kieruje nie tylko do ślubno-weselnych odbiorców. Przygotowane przez
nią kompozycje kwiatowe stanowią oprawę wielu oficjalnych uroczystości i wizyt państwowych
w Gdańsku. Do najbardziej prestiżowych zleceń, jakie miała przyjemnośc realizować, należy oprawa
florystyczna podczas wizyty Brytyjskiej Pary Książęcej - Kate i Williama w 2017 roku w Gdańsku.

Rozmowa z Dorotą Janicką-Kurlendą, autorką książki
„

Sezon na ślub. 10 skutecznych metod obniżenia kosztów wesela”

Skąd pomysł na książkę o tematyce ślubnej?
- Początkowo myślałam o artykule, w którym będzie zawarte kalendarium dostępności kwiatów
oraz ich zastosowanie we florystyce ślubno-weselnej. Dopiero później powstała myśl o książce.

Takich publikacji brakuje na rynku, dlatego planując wystrój przyjęcia przyszłe Panny Młode często
szukają inspiracji i informacji w internecie. Niestety, niektóre polecane tam rośliny nie są dostępne
przez cały rok, a ich sprowadzenie wiąże się z ogromnymi kosztami.
Mam nadzieję, że moja publikacja będzie dużym ułatwieniem dla Par oraz pracowni florystycznych.
Aby jednak wiedza ta trafiła do szerszego grona odbiorców, a wartość merytoryczna książki była
jeszcze większa, postanowiłam poszerzyć tematykę o aspekty finansowe. To one są przecież
podstawą przy planowaniu tak wielkiego wydarzenia, jak ślub i wesele.

Czy to oznacza, że po przeczytaniu książki każdy będzie umiał zorganizować swój ślub
i weselne przyjęcie na miarę własnych marzeń?
Tego nie wiem. Książka na pewno ułatwi zaplanowanie budżetu i wytyczenie priorytetów, podsunie
wiele pomysłów i uchroni przed niektórymi błędami. To główne wartości tej publikacji.

Kiedy książka trafi do rąk czytelników?
- Premiera książki będzie miała miejsce podczas organizowanych od 17 lat i największych na
Pomorzu Targów Ślubnych „Weselnik”. Impreza startuje 18 listopada w gdańskiej Ergo Arenie.
Serdecznie zapraszam!

