Praca marzeń
Wedding Planner

Tanecznym krokiem wchodzimy w 2022
rok. Czy dla Pani to również czas na
podsumowania, Pani Doroto?
Naturalnie,
lubię
wyciągać
wnioski
i celebrować sukcesy! Planuję dalej niż na 365
dni,
myśląc
długofalowo.
Staram
się
przewidywać, co przydaje się w pracy wedding
plannera!
Dla branży ślubnej 2021 rok to
dramatów. Jak Pani sobie radziła?

czas

Dobrze, chętnie wspomnę tu zaręczyny,
przyjęcia w stylu lat 20-tych i te
międzynarodowe. Wspierałam Zakochanych
i ich rodziny w trakcie przygotowań.
Prowadziłam chętnych, którzy chcą zostać
wedding plannerami. Ze szkoleń Gdańskiej
Orchidei korzystają też przedsiębiorcy i hotele.
Tym
samym,
powiększyłam
grono
ambasadorów Wedding Master Academy.
Jesienią 2021 wstąpiłam do Klubu Inteligencji
Biznesu.

Dzieliłam się wiedzą - przez konsultacje,
szkolenia, artykuły eksperckie m.in. dla
Balamonte. W Olivia Star zorganizowałam
sesję zdjęciową, która promuje Targi Ślubne
Weselnik. Z kwiatów, popularnością cieszyły
się zaręczynowe bukiety z czerwonych róż.
Wśród
odbiorców
prac
florystycznych
wymienię
Alicję
Majewską,
Joannę
Kołaczkowską, Włodzimierza Korcza, Andrzeja
Rybińskiego, Warsaw String Quartet czy
Romana Czejarka. Wspieram Fundację
Przemek Dzieciom. Kreowałam florystyczne
kompozycje
przy
ślubach,
weselach,
zaręczynach, koncertach czy stylizowanych
sesjach foto.
Cieszy
mnie,
że
klienci
doceniają
profesjonalizm i jakość. Dobrze sprzedają się
obie książki “Sezon na ślub. 10 skutecznych
metod obniżenia kosztów wesela” i drugą:
“Sezon na ślub. Jak zostać wedding
plannerem”. Rekomenduję je, czeka tam
wiedza o weselnym savoir-vivre. A prywatnie spełniłam marzenie o jeździe konnej na plaży.

Już dziś zapraszam na najbliższą edycję
Wedding Master Academy - już 19-20 marca,
ponownie w Pałacu Ciekocinko. Zaprosiłam
firmy, które łączą zmysł estetyczny i jakość.
Wśród nich - Juliette Atelier - salon sukien
ślubnych na Mokotowskiej w Warszawie
i Balamonte - odzież męska na miarę. Będzie
też KISIS wedding Shoes, Decolove - biżuteria
handmade i Co Nieco Papieru, czyli
zachwycające zaproszenia. Patronem szkoleń
jest Weselnik.

Wedding
Master
Academy

O czym trzeba pamiętać przy ślubie?
Staram się nie pouczać, gdyż moją rolą jest
dyskretne wspieranie Par i ich rodzin. Para
dzięki wsparciu Wedding Plannera ma czas,
na sprawy prywatne i zawodowe. 2 tygodnie
przed ceremonią - czas na wizualizację stołów,
dobór porcelany, serwisu czy kwiatów. Na
czym Zakochanym zależy? Te priorytety Pań
i Panów bywają rozbieżne, co pokazała
pandemia.
Część
osób
organizowała
kameralne uroczystości. Inni - przekładali je.
Od
2009
roku
spełniam
marzenia
zakochanych. Pary młode i ich rodziny są
gośćmi na własnym przyjęciu. Zamiast
stresować się logistyką czy posiłkami delektują się wymarzonym Ślubem!

19-20 marca 2021.

Jak będzie
wyglądać?

Szkolenie o nazwie “Nie ja, lecz My”
z noclegiem i wyżywieniem
all-inclusive.
Na warsztatach podzielimy się całą
wiedzą. A 20.02 z zespołem Pałacu
Ciekocinko, organizujemy Open
Wedding Day. Będzie można
zobaczyć obiekt, zapoznać się
z ofertą i ekspertami. Będzie
też szereg niespodzianek!
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