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Köszönjük szépen, hogy érdeklődsz esküvői
virágdekorációinkkal kapcsolatban.
Álmaid esküvőjének szerves részei a virágok. Egy ilyen
fontos esemény virágdekorációja gondos tervezést és
tökéletes kivitelezést igényel, de Mi levesszük a
válladról ezt a gondot.Megbeszéljük, hova, mennyi és
milyen virágot szeretnél, és a többit Ránk bízhatod.
Neked csak annyi dolgod lesz, hogy az esküvő napján
gyönyörködj a meseszép virágdíszekben.
Akár egy egész palotát szeretnél bevirágozni, akár csak
a legalapvetőbb dekorációra van szükséged, Mi minden
költségvetésű esküvőre ugyanolyan odaadással
dolgozunk, hiszen szenvedélyünk a virágkötészet!
Egy kis inspirációra van szükséged? Korábbi munkáink
szépséges díszei között biztosan találsz olyat, ami
tetszik, nézelődj a @bree_virag instagram oldalán,
inspirálódj nyugodtan a Pinteresten is. De a Te
esküvődre teljesen egyedi dekorációt fogunk
megálmodni.

A virágok ünneppé varázsolják
életed legfontosabb eseményét.

Menyasszonyi csokor
A legfontosabb, segítünk a Hozzád és az esküvőtőkhöz
legjobban illő csokor kiválasztásában.
A menyasszonyi csokor árát a virágok mellett, a formája és az
elkészítési módja is befolyásolja. Az itt megadott kezdő ár egy
közepes, szezonális virágokból készült, átlagos menyasszonyi
csokor ára, a szárán szalaggal.
Ára: 19.990 Ft-tól

Dobócsokor

Általában a menyasszonyi csokorhoz hasonló,
annál lényegesen kisebb csokor, de akár valami
egészen más is lehet, ha azt szeretnétek.
Ára: 9.990 Ft-tól

Kitűző
Olyan kitűzőt javasolunk, ami megy a menyasszonyi csokorhoz,
de passzol az öltönyhöz és a nyakkendőhöz is. Ha szeretnétek,
akkor a vőlegény kitűzőjétől kicsit eltérő kitűzőt kaphatnak a
tanúk, örömapák, ceremóniamester, stb. A kitűző egy
biztosítótűre van rögzítve, így Ti is könnyedén fel tudjátok
tenni a bal oldali öltönyzsebhez.
Ára: 2.490 Ft/darab

Csuklódísz
Ha nem szeretnétek
csokrot a
koszorúslányoknak,
tanúknak, örömanyáknak,
akkor tökéletes választás.
Virágokból készült kis
kardísz, amit könnyedén
fel tudtok egymásnak
kötni a szalag
segítségével.
Ára: 4.990 Ft/darab

Koszorúslány csokor
A koszorúslányok, a legjobb barátnőid, mindenben a
segítségedre lesznek végig az esküvőszervezés alatt és aznap
is. Egy csokorral megköszönheted ezt nekik, és még az esküvői
szertartásnál is nagyon jól néz ki, hát még a fotókon.
Álatlában az esküvő virágaiból készül, annak színvilágában és
stílusában.
Ára: 8.990 Ft-tól/csokor

Hajdísz,
virágkoszorú
Készülhet a menyasszonynak és
a koszorúslányoknak is. Az ára
függ a virágoktól, a méretétől
és az elkészítési módtól is.
Pár szál virág egy fésűre
rögzítve.
Ára:4.990 Ft-tól/darab
Félig virágos, félig szalagos
virágkoszorú.
Ára: 9.990 Ft-tól/darab

Szülőköszöntő csokor,
virágdoboz
A szüleidnek megköszönni mindazt a jót amit kaptál, talán sosem
lehet igazán, de a szertartás részeként egy szülőköszöntés mindig
igazán megható pillanat. Van lehetőség hosszúkás vagy kerek
virágcsokrot választani Anyukádnak, Nagymamádnak.
Ára: 8.990 Ft-tól/csokor
Újabban nagyon szeretik itt is a virágdobozokat, természetesen
az is lehet, itt is mint a csokornál az esküvő virágaiból és
színvilágában készül. Egy 15cm-es kerek fehér kalapdobozba
tűzött virágok.
Ára: 14.990 Ft-tól/doboz

Autódísz
Az autóra is kerülhet dekoráció amivel a helyszínekre érkeztek, ez
is mindig az esküvő virágaiból és színvilágából készül.
Egy tűzött virágdekoráció, ami tapadókorongos, így könnyű
felhelyezni az autóra. Ára: 19.990 Ft-tól/dekoráció
Virággirland az autó motorháztetején.
Ára: 28.990 Ft-tól/dekoráció
2 csokor masnival a visszapillantó tükrökre.
Ára: 9.990 Ft/dekoráció

Szertartás asztaldísz
Legyen bárhol a szertartás, templom, polgári szertartás, kint a
szabadban, bent, bárhol, itt mondjátok ki az igen-t
egymásnak, itt írjátok alá, minden fotón szerepel ami ott
készül, szerintünk fontos része a napnak. Általában ez is az
esküvő virágaiból és hangulatában készül, tűzött
virágdekoráció. Ára: 19.990 Ft-tól

Szék/padsor dekoráció, szirom
Szertartás székekre dekoráció, virág, textil, vagy kis táblák
(örökkön-örökké, Mrs-Mr)
Ára: 6.990 Ft-tól /2 szék
Bevonuló székekre, padsorokra kis virág, masnival.
Ára: 2.490 Ft/darab
Papírtölcsér szirommal.
Ára: 1.590 Ft/darab

Boldogságkapu
Mostanában már nagyon sok fajta megoldás közül lehet
választani, hogy a szertartásotokon milyen háttér legyen, hol
mondjátok ki az igen-t. Ha meg van az esküvő szÍnvilága, stílusa,
akkor igazából nagyjából bármit meg tudunk valósitani, amit csak
találtok a Pinteresten, hogy hol szeretnétek egymásnak örök
hűséget fogadni.
Jelenleg van aranyra lefújt fém kapukból köralakú, négyzetes és
hatszög kapu is, amire bármilyen virágdekorációt el tudunk
készÍteni, a kaput minden esetben bérlitek Tőlünk, ennek a
bérleti díja szerepe az árban.

Boldogságkapu dekorációk
A boldogságkapuknál az árat minden esetben egyedileg adjuk,
mert nagyon sokfajta elképzelés lehetséges, de pár ötletet és árat
megadunk, hogy tudjatok miből kiindulni.
Szögletes boldogságkapu, csipke textil dekorációval és két oldalt
1-1 virágcsokorral. Ára: 59.990 Ft-tól
Boldogságkapu, egy ponton virágdekorációval. Ára: 69.990 Ft-tól
Boldogságkapu, két ponton virágdekorációval. Ára: 99.990 Ft-tól

Főasztal dekoráció
A főasztalra mindig az esküvő színvilágában és stílusában készül
a dekoráció, a többi asztaldekorációval harmonizálva, de annál
sokkal látványosabb, hangsúlyosabb dekoráció.
Nagyon sok lehetőség közül tudtok választani, a tűzött hosszúkás
virágdekorációtól, a kizárólag zöldekból és mécsesekből álló
girlandból ami végig fut az asztalon, vagy ha olyat szeretnétek
akkor sok kis vázában virágok.
Egy tűzött, hosszúkás virágdekoráció az esküvő stiílusában.
Ára: 29.990 Ft-tól/virágdekoráció

Főasztal háttérdekoráció
A főasztal mögé tudunk vinni Nektek csodaszép háttereket is, amit
teljesen az esküvő hangulatához alakítunk ki. Itt van lehetőség
fehér áttetsző textil bérlésére, mögötte fényekkel is akár, valamint
elé tudunk tenni nagyon sokféle virágdekorációt is, karikákra
dekoráció, monogramm, virággirlandok lelógatva, itt is nagyjából
bármi amibe beleszerettek, azt igyekszünk megvalósÍtani.
Ezeknek az ára 39.990 Ft-tól kezdődik.

Asztaldíszek
Az asztaldíszek a főasztal dekorációk mellett a terem
legfontosabb elemei, itt minden esetben figyelembe kell venni
az asztalok formáját, méretét és azt, hogy hány személyesek
lesznek.

Tűzött virágdísz
Az asztaldíszek tűzött virágdekorációk, melyeket alacsonyabb
vagy magasabb üvegtartóba készülnek, a dekorációhoz
használt üvegtartó bérleti díjként szerepel az árban.
15 cm átmérőjű virágdekoráció zöldekkel.
Ára: 15.990 Ft-tól /darab
25 cm átmérőjű virágdekoráció zöldekkel.
Ára: 25.990 Ft-tól /darab
.

Asztaldíszek

Virágcsokor
vázában
Ebben az esetben az asztaldíszek vázába készülnek (általában
hengeres vagy gömb üvegváza), a dekorációhoz használt váza
bérleti díjként szerepel az árban.
Egy vázában egy kisebb méretű virágcsokor.
Ára: 8.990 Ft-tó/darab
Kis üveggömbben virágcsokor, akár koktélasztal dekorációnak,
vagy a nagyobb dekoráció mellé kis kiegészítéseknek.
Ára: 3.990 Ft-tól/darab
Egy szál virág egyszálas kis vázában. Ára: 1.590 Ft/darab

Asztaldíszek

Virágok, zöldek asztali futóként
Persze, ha nem szeretnék az asztal közepére virágdekorációt,
akkor is vannak lehetőségek, hogy mégis kerüljön virágdekoráció
az
asztalokra.
Ilyenkor
szoktuk
javasolni,
hogy
vagy
csak
zöldekből, vagy virágokkal kiegészitve, akár még mecsesekkel,
gyertyákkal is, fusson végig egy kis dekoráció az asztal teljes
hosszában, persze itt igazán érvényes, hogy figyelembe kell venni
az
asztalok
formáját,
hiszen
ez
a
dekoráció
a
hosszúkás
asztalokon mutat jól.
Itt
van
lehetőség
tőlünk
bérelni
pluszban
mécseseket
üvegtartókban, gyertyákat, lámpásokat és egyéb kis dekorációkat
is.
Kizárólag zöldekből vegyesen készült girland az asztalközepére.
Ára: 6.990 Ft/méter
A zöldek mellett az esküvő virágaiból is kerül bele pár virágfej,
ebben az esetben. Ára: 8.990 Ft-tól/méter

Egyéb dekorációk
Nagyon sok egyéb itt fel nem sorolt virág és egyéb dekoráció
van, amit tudunk Nektek készíteni az esküvőtök napjára,
bármilyen egyedi ötlet, elképzelés van, igyekszünk mindig
mindent megvalósítani Nektek.
Nagyon sok bérelhető kellékünk van, többek között táblák
(ülésrend, köszöntünk az esküvőn, asztalszámok, stb), fények,
textilek, instax mini fényképezőgép, ezeket mind tudjátok
Tőlünk bérelni, és ezzel kiegészítjük a virágdekorációkat.

Egyéb

költségek
Az ajánlatban szereplő virágdekorációk és egyéb dekorációk
dÍján felül, van még egy alap munkadíj is, ami a dekoráció
mennyiségétől is függ és ami az alábbiakat tartalmazza:
-konzultációt, tervezést, kapcsolattartást, mindent ami ahhoz
kell, hogy aznap minden tökéletesen olyan legyen amit
elképzeltetek.
-az alapanyagok beszerzését, a megálmodott dekorációk
elkészítését, helyszíni instalállást és a másnapi bontást
(éjszakai bontás plusz 25.000 Ft)
-Budapest területén belül a kiszállítási díjat, egyéb vidéki
helyszínekre ezen felül pluszban van még kiszállási díj (180
Ft/km)
A dekorációs munkadíj minimum 100.000 Ft-tól indul és a
kiválasztott dekorációk mennyiségétől függöen kerül
kiszámolásra. (Kisebb rendelés esetén a minimum ár is
változhat.)

Fontos
információk
Fontos tudnotok, hogy ez egy általános ajánlat, az esküvői
virágdekoráció ára nagyon nagyon sok mindentől függ, így
ha az itt látottak szimpatikusak, akkor tudunk utána küldeni
egy teljesen Rátok szabott egyedi árajánlatot, az alapján
amit előtte e-mailben, telefonon, skype-on, vagy
személyesen megbeszélünk.
Az itt szereplő árak bruttó árak, 27% ÁFÁt tartalmaznak.
A dekorációkhoz használt tartós elemek (váza, kapu, stb)
mind bérleti díjként szerepelnek.
Az árajánlatot egy excelben is megkapjátok, hogy lássátok
pontosan mi mennyibe kerül, tudjatok pontosan kalkulálni
az árakkal.
Minden esetben szerződünk, és a szerződés feltétele 50%
előleg kifizetése is előleg számla ellenében.

Itt érsz el Minket
Bree Virág - Kiss Brigi
weboldalunk:
www.breevirag.hu
e-mail címünk:
hello@breevirag.hu
telefonszámunk:
+36 70 7799 700
instagram:
@bree_virag

Köszönjük
szépen
Kiss Brigi

