
1 Jakie jest Twoje największe marzenie dotyczące ślubu? 

2. Jak wyobrażasz sobie swój idealny dzień ślubu?

3.  Bez jakiego elementu nie wyobrażasz sobie swojego ślubu? 

4. Czego oczekujesz ze współpracy z konsultantem ślubnym? 

5. Czy oboje z partnerem jesteście stanu wolnego (panna/kawaler)? Czy któreś z was jest 
po rozwodzie? (narodowość*)



PRZYJĘCIE

W jakim miejscu planujecie przyjęcie weselne, uroczysty obiad/kolację:

restauracja:

agroturystyka:

villa i catering:

ŚLUB

Jaki rodzaj ceremonii planujecie? (ślub konkordatowy, kościelny, cywilny, symboliczny)

POBYT

Dla ilu osób planujecie ślub i przyjęcie weselne oraz pobyt? 

Jakim standardem villi/hotelu/agroturystyki jesteście zainteresowani?

rodzaj ślubu:

planowana data ślubu:

świadkowie:

liczba gości:

liczba nocy:

dni tygodnia (daty):

hotel (3  /4  /5  ):

agroturystyka:

villa:



KWIATY  I DEKORACJE

w miejscu ślubu:

w miejscu przyjęcia:

MUZYKA

podczas ceremonii:

podczas przyjęcia:

INNE

BUDŻET PROPONOWANY PRZEZ KLIENTA

fotograf:

videofilomwanie:

wizażystka, fryzjer:

auto do ślubu:

auto vintage do sesji foto:



JAK SIĘ POZNALIŚCIE?
Być może macie ciekawą historię związku? Albo poznaliście się w nietypowych okolicznościach 
lub w ciekawym miejscu? 

JAKIE SĄ WASZE ZAINTERESOWANIA/HOBBY ?
Opiszcie w skrócie Wasze zainteresowania – co lubicie robić w wolnym czasie, czym się 
interesujecie, może coś kolekcjonujecie… Opiszcie  wszystko, co pozwoli nam lepiej Was poznać. 
Jeśli macie wspólne pasje – wpiszcie je:

CZEGO ZDECYDOWANIE NIE LUBICIE/CO WAM SIĘ NIE PODOBA?
Czasami łatwiej jest napisać czego się nie lubi – opiszcie zatem miejsca, rzeczy, style, 
kolory, muzykę, filmy które absolutnie Wam się nie podobają…

WASZ STYL
Lubicie klasykę, czy nowoczesność?



JAKA KOLORYSTYKA WAM SIĘ PODOBA? 
Macie swoje ulubione kolory? Odcienie? Uwzględnijcie preferencje zarówno przyszłej Panny 
Młodej, jak i Pana Młodego

DODATKOWE INFORMACJE

MOTYWY FILMOWE

ulubiony gatunek filmu:

ulubiony aktor, aktorka, reżyser:

ulubliony film, serial:

MOTYWY KSIĄŻKOWE

ulubiona książka/gatunek:

ulubiony pisarz/poeta:

ulubliony bohater:

MOTYWY MUZYCZNE

ulubiony gatunek muzyczny:

ulubiony muzyk/piosenkarz:



+48 602 47 16 18               carla@carlaevents.pl         www.carlaevents.pl

INNE

Czyli wszystko to, czego nie zawarliśmy powyżej a jest dla Was bardzo istotne:

Dziękuję
za wypełnienie ankiety!
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