Kurz svatební koordinátorky 2020 - 2021
Kurz je určený pro začátečníky, pokročilé i podnikatele, kteří si přejí v tomto oboru odstartovat či vylepšit svou kariéru
svatební koordinátorky, pomoci přátelům s přípravami společenské události nebo skvěle zorganizovat vlastní svatbu a
přispět tak k pohodové atmosféře.

Výhody kurzu
-

Pouze 8 – 18 osob / termín (přesný průměr 14,1 osob / kurz), kurz na celý víkend

-

14 hodin přednášek a diskuzí, neuvěřitelných 135 stránek kvalitních prezentací, desítky menších i
větších svatebních témat, odborné i praktické zkušenosti, poutavé fotografie a videa apod.

-

Statek Blažejovice - dvě ocenění, krásné a čisté prostředí, ve kterém se budete opravdu cítit dobře.
Skvělé zázemí pro školení i praktickou část uprostřed ČR, skvělá dopravní dostupnost!

-

Přednáší Jakub Rožeň, majitel svatebního areálu, jednatel společnosti Entertainment service s.r.o.,
svatební konzultant a moderátor, autor článků apod. Za 20 let realizoval či se spolupodílel na 4.000
společenských akcí, z toho přibližně 1.300 svateb. Na statku proběhlo již přibližně 200 full servis svateb.

-

Domácí strava, all inclusive teplé i studené nápoje, ubytování a parkování v ceně (!)

-

Velmi často speciální host se zajímavým příběhem a bohatou praxí (např. sv. fotograf, sv. cukrář apod.)

-

Vynikající reference (viz weby www.blazejovice.cz, www.svatebni-koordinator.cz a

StatekBlazejovice)

Obsah kurzu svatební koordinátorky (Jen malá ukázka!)
-

Svatební obřad (typy obřadu, matrika, výběr prostor a oddávajícího), praktická ukázka a zkušenosti

-

Plánování svatby od prvních kroků, načasování úkolů (diskuze a otázky, informace viz článek)

-

Rozdílné koncepty svatby, počet hostů

-

Jaký je cíl svatby a co je ve svatební den opravdu důležité

-

Dodavatelé svatebních služeb (komunikace, správný výběr dodavatele, kalkulace, objednávky a smlouvy,
možnost provizí a slev, rozpoznání kvality služeb, zaměřeno na TOP položky – fotograf, hudba apod.)

-

Harmonogram (jak správně sestavit klíčovou položku svatby); různé koncepty svatby

-

Organizace svatby, zábava a aktivity na svatbě, svatební etiketa, časté chyby a problémy na svatbě

-

Mezinárodní svatby (pouze okrajově - např. matrika, tlumočení, apostila apod.)

-

Statistiky a zajímavosti

-

Finance v praxi (rozpočet svatby a optimalizace, úhrady služeb apod.)

-

Základní hygienická pravidla, bezpečnost, catering a nápoje, kalkulace stravy

-

Svatební zvyklosti a zajímavosti, netradiční a moderní svatební zvyky a aktivity

-

Jak zajistit, aby se hosté v místě svatby cítili opravdu dobře. Výhody a nevýhody svatebních míst v praxi,
členění prostor, rozložení prostor a aktivit

-

Vaše úkoly během svatebního dne a příprav

-

Správná komunikace s klientem a správný osobní přístup (formy komunikace, schůzky, rozsah
spolupráce a zodpovědnosti, vztah)

-

Vaše propagace, marketing, sociální sítě, vizitky a weby

-

Kalkulace Vašich služeb – balíčky vs. hodinová sazba

-

Jak znalostmi z přednášek vylepšit Vaši práci, jak připravit první svatbu a jak získat klienty

Workshop a praktická část kurzu
-

Práce ve skupinkách na praktických úkolech (3 - 4 zajímavé úkoly, cca 60 - 90 min, 2 – 3 skupinky)

- Možnost víkendové účasti na svatbě v pozici servírky/hostesky – Statek Blažejovice
Praktické informace
Místem kurzu je Svatební areál Statek Blažejovice. Doprava autem z Prahy trvá přibližně 55 min (směr Brno), z
Brna přibližně 65 min (směr Praha). I doprava autobusem je velmi snadná, přímá linka z Prahy na Loket u Čechtic
cca 55 min. Bližší informace emailem. Každý kurz má diskuzní skupinu na FB, kde se domlouvají nejen detaily
kurzu, ale také spolujízda, strava apod. Domluvit spolujízdu je obvykle velmi snadné.

Ceník a aktuální termíny kurzů
Aktuální ceny a slevové akce jsou vždy aktuální přímo na webu, stejně tak aktuální volné termíny. Neváhejte
prosím, kurzy jsou obvykle vyprodané, někdy i mnoho měsíců předem.
Cena zahrnuje:
✓ Přednášky (sobota 10:30 – 21:00, neděle 10:30 – 16:00), diskuze, praktické rady
✓ All inclusive nápoje během celého víkendu zdarma
✓ Domácí kvalitní strava – 2x oběd, 1x večeře, 1x snídaně, obložené mísy, snacky, ovoce
✓ Workshop + vyhodnocení (neděle 8:30 – 10:30)
✓ Diskuze u vínka (sobota 21:00 – 24:00)
✓ Ubytování v pokojích s vlastní koupelnou a toaletou (2 - 4 lůžka) v partnerském pensionu
✓ Telefonickou konzultaci v délce 2 x 20 min zdarma (tj. např. pomoc s první zakázkou)

✓ Luxusní osvědčení – certifikát
✓ Pečlivou desinfekci prostor
Cena nezahrnuje svačinu. Doporučujeme jogurty, tyčinky, čokolády – cokoliv, co máte rádi.

Jak postupovat? Rezervujte si termín pomocí formuláře na webu nebo napište na
blazejovice@gmail.com . O vše se postaráme, je to velmi snadné! Těšíme se na Vás :)

Podmínky
Cena kurzu zahrnuje vše uvedené na webu, případně v této příloze ke stažení. Rezervaci je možné provést přes poptávkový formulář.
Vaše objednávka je závazná až po uhrazení zálohy ve výši 1.750 CZK nebo po provedení písemné objednávky. Zbytek kurzovného se
vždy hradí hotově na kurzu. Při zrušení kurzu ze strany klienta více jak 30 dnů před kurzem vracíme 50 % uhrazené zálohy, méně než
30 dnů před kurzem vracíme 0 % uhrazené zálohy. Při nekonání kurzu z jakéhokoliv důvodu na naší straně vracíme 100 % uhrazené
zálohy. Zálohu lze i na poslední chvíli převést na kolegyni nebo kamarádku. Změna termínu a převedení zálohy je možné pouze 1x a
po oboustranné dohodě. Provozovatele svatebních míst a odborníky žádáme, aby využili naši cenovou nabídku pro firmy, děkujeme.

