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  Mjesto svečanosti1.
Hoće li mjesto svečanosti vašeg vjenčanja biti hotel, restoran ili prostor na otvorenom – vaš je osobni izbor. Često je taj 
izbor uvjetovan brojem uzvanika koje pozivate te godišnjim dobom i cijenom. Važno je, uz sve važne razloge, znati da će 
odabrano mjesto biti poput doma vaše vjenčane svečanosti. Zato pri odabiru mjesta svečanosti odlučite se za ono u kojem 
ćete prepoznati stil i atmosferu koji mogu biti odlična baza kroz koju ćete na skladan i prirodan način izgraditi svoju vjenčanu 
svečanost.

Cvjetne dekoracije, staklene posude i vaze, svijećnjaci, pokloni za goste, oznake mjesta za goste, stolnjak, Noi Due

Kako
započeti?

Planiranje 
uspješnog 
vjenčanja 

zahtijeva strpljivu 
i dugotrajnu 
pripremu te 

znanje iz mnogih 
područja, do 
najsitnijih 

detalja, stoga 
neka osoba kojoj 

ćete povjeriti 
tako važan 

zadatak bude 
profesionalac u 

kojeg imate puno 
povjerenje.
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V jenčanje je prilika za proslavu 
i bilo veliko ili malo, ono pred-
stavlja intimnu svečanost dvoje 
ljudi. Također, to je prilika u 
kojoj nešto vama vrijedno i po-

sebno dijelite s dragim ljudima. A pozivajući 
drage uzvanike, vi želite da vaše vjenčanje 
bude odlično organizirano, estetski savršeno 

i ugodno druženje i zato u pripreme dajete 
najbolji dio sebe, svog osobnog stila. 

A kako započeti?
Odabirom datuma vjenčanja vi započinjete s 
velikim i malim pripremama, s oblikovanjem 
vaše priče. Da bi i vaša priča bila ispričana 
na najljepši mogući način, ne zaboravite po-

tražiti vrijedne savjete organizatora vjenčanja, 
profesionalaca koji će predano i s velikim 
iskustvom vaše želje pretvoriti u stvarnost. 
Zajedno odaberite mjesto svečanosti, savrše-
ne menije svečanog ručka ili večere, cvjetne 
dekoracije i detalje u skladu s vašim željama, 
glazbene note i trenutke koji će vas još dugo 
poslije vjenčanja podsjećati na vaš dan.
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 Stil i cvjetne   dekoracije3.
Cvjetne dekoracije važan su dio svakog 
vjenčanja. Cvjetnim dekoracijama izražava-
mo osobni stil, sklonost bojama, kroz cvjet-
ne dekoracije povezujemo prostor i sam 
događaj, vjenčanje, u jednu priču. Danas 
možemo govoriti o brojnim stilovima, a na 
vama je da odaberete između klasičnog, 
romantičnog, elegantnog, natur, morskog 
stila... 
Kroz odabrani stil u dogovoru s organiza-
torom vjenčanja i cvjetnim profesionalcima 
odaberite dekoracije koje ne samo da će biti 
lijepe već i u skladu s prostorom, godišnjim 
dobom, temom vjenčanja, te dekoracije 
koje neće smetati uzvanicima pri komuni-
kaciji. I ne zaboravite na detalje poput vaza, 
svijećnjaka i raskošnog sjaja svijeća.
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V jenčanje je svečanost u kojoj 
su poznate glavne i niz spo-
rednih uloga, mjesto i vrijeme 
radnje. Ono što ovisi o svakom 
paru koji priprema vjenčanje, tj. 

glavnim ulogama, jest hoće li vjenčanje, sve-
čanost, biti priređeno za velik broj uzvanika ili 
samo za odabrani krug. O broju uzvanika od-
lučuju mladenci, sami ili uz dogovor sa svojim 
roditeljima, što ovisi o veličini obitelji, tradiciji, 

osobnim željama i financijskim mogućnosti-
ma. Pri planiranju vjenčanja i odlučivanju o 
broju uzvanika važno je znati da cijena menija 
svečane večere po osobi nije i konačan tro-
šak, jer na taj iznos utječu svi troškovi vezani 
uz vjenčanje. Važno je unaprijed imati odre-
đen troškovnik da bi se većina izdataka mogla 
predvidjeti. Kada je riječ o manjim vjenčanji-
ma, važno je istaći da se ona ni po čemu, 
osim po broju uzvanika, ne moraju razlikovati 

od klasičnih, velikih vjenčanja. I nisu samo fi-
nancijski izdaci razlog zbog kojeg se određeni 
broj parova odlučuje za mala vjenčanja, već 
se radi i o jednostavnijoj organizaciji, o mo-
gućnosti odabira lokacija koje nisu dostupne 
za veći broj uzvanika, te želji za stavljanjem 
naglaska na lijepe, stilske detalje. Na vama 
je da odlučite i da svojim uzvanicima, bez 
obzira na broj, ponudite osjećaj zadovoljstva 
što pripadaju vašem krugu.

 Broj  uzvanika2.
Uzvanik na vjenčanju je više od gosta. Uzvanik 
je osoba bliska paru koja svojim prisustvom 
uzvisuje samu svečanost vjenčanja, čin dvoje 
ljudi u određenom trenutku i prostoru. Veći 
ili manji broj uzvanika - stvar je vaše odluke, 
ali bez obzira na broj - uzvanike pozovite sa 
srcem.
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 Jela i deserti4.
Vjenčani meni je sastavni i vrlo važan dio svake svečanosti 
vjenčanja pa zato posvetite iznimnu pažnju pri odabiru jela i 
slastica. Cijene vjenčanih menija su različite i ovise o vašem ko-
načnom odabiru. Preporuka je da se odlučite za menije koji su 
ne samo prikladni po cijeni već i po onom što će se posluživati, 
koji će biti u skladu s vašim željama i navikama. Ritam biranih i 
s pažnjom pripremanih okusa zaokružite savršenim slasticama. 
Vjenčana torta, birani kolači i makaroni neka i okusom i izgle-
dom budu u skladu s vjenčanim menijem, godišnjim dobom, u 
količini dovoljnoj za svakog uzvanika.

Kolačići makaroni izrađeni su u slastičarnici Vincek
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Vjenčanja 
i glazba se vole! 

Glazba je neizostavna kulisa i uz 
pažljivo odabranu glazbu i glazbene stilove 

vi oblikujete raspoloženje i atmosferu, 
ono po čemu će vaše vjenčanje još dugo vremena 

ostati živo u sjećanjima vas i vaših uzvanika.
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 Detalji5.
Detalji poput oznaka mjesta sjedenja i stolova, s pažnjom pripremljeni jelovnici, darovi 
zahvale za uzvanike više su od detalja. Oni su poput začina koji daju onaj poseban dojam. 
I ne zaboravite, jednako su važni i stolnjaci, salvete, presvlake za stolce, mašne, elementi 
oblikovani u skladu s vašim prostorom, veličinom stolova, izrađeni od kvalitetnih tkanina, 
dovoljno posebni te u istom trenu dovoljno prilagodljivi čitavom dojmu. Ljepotu detalja, 
sjaj kristala i kvalitetu tkanina zaokružite prilagođenom rasvjetom koja cijelom događaju 
daje novu dimenziju.
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 Zabilježite  trenutak 6.
U planiranju vjenčanja važnost vjenčane fo-
tografije je izuzetna. Odaberite profesionalce 
čije će iskustvo i oko kamere vašu svečanost 
odjevenu u stil, atmosferu, boje i oblike zabi-
lježiti za vječnost.

Prilog je snimljen u suradnji s 

Agencijom za organizaciju vjenčanja 

Noi Due, kojima se ovim putem 

zahvaljujemo / www.noidue.hr


