A touch of white
Wat is eigenlijk

de meerwaarde van een Wedding Planner?

Een weddingplanner is iemand die je met raad en daad bijstaat, iemand op wie je kan rekenen in de stressvolle periode van
planning en op jullie huwelijksdag.
Op de dag zelf neemt de wedding planner alles uit handen, de leveranciers worden gecontroleerd en de locaties worden
op orde gezet. De gasten worden persoonlijk ontvangen en de suite wordt in de watten gelegd. De wedding planner is het
aanspreekpunt voor alle partijen, zodat bruid en bruidegom zich nergens iets van moeten aantrekken.
Mooi meegenomen: er wordt gezorgd voor de ‘zatte‘ nonkel, het kindje dat niet stil kan zitten in de kerk, of de zus die zenuwen
heeft om een tekst voor te lezen. Deze “probleempjes” worden discreet opgelost, ikzelf heb altijd een s.o.s.-wedding kit bij
me; vol handige zaken zoals naald en draad, lijm, schaar, nagellak, knopen, decoratiestukken en kaarsen, tot zelf een prachtig
bruidsboeket van valse bloemen. We doen er alles aan om de bruid op haar gemak te stellen!
Kort en krachtig: stress vermijden, garantie voor een persoonlijk feest door een groot leveranciersbestand en kortingen bij
leveranciers.

Niet te missen op een huwelijk?

Een thema, een rode draad in het verhaal. Ik spreek hier over een verhaal omdat alles begint bij de uitnodiging. Hier creëer je
een eerste sfeer, zo weten je gasten direct aan wat ze zich moeten verwachten. Ik ben voorstander van zelf iets te ontwerpen,
dat moet daarom niet ‘hyper’modern zijn , maar het moet wel persoonlijkheid uitstralen. Als je met een thema werkt, is het
zowel leuk als gemakkelijk om de dag zo te plannen dat er altijd kleine details in terugkomen.

Drama’s verholpen

2 dagen voor het huwelijk zegt de bloemist af… hij heeft zogezegd te weinig tijd.
Dit lag nochtans al maanden vast. Een discussie voeren heeft in dit geval nog weinig zin. Het eerste wat ik gedaan heb is mijn
leveranciers waar ik vaak en graag met samenwerk contacteren. Er is een extra effort gebeurd, en ze kunnen de klus nog klaren!
Geen tijd te verliezen en alles direct gaan bespreken en dan opnieuw afstellen met de bruid!
Kindjes hebben het vaak moeilijk een uurtje stil in de huwelijksmis te zitten, vaak gebruik ik de ‘kindvriendelijke oplossing’ :
snoepjes!
Als het te erg wordt ga ik ofwel mijn assistent een wandelingetje gaan maken buiten de kerk.
Zo kunnen de ouders de mis rustig verder volgen.
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