Eventförfågan - Bröllop
Tack för er förfrågan om Festen & Restens tjänster inom eventplanering för bröllop. Detta formulär är till för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa er skapa den bästa dagen i ert liv.
Vi behandlar alla våra kunders uppgifter med högsta diskretion och dessa uppgifter delas ej vidare med någon
utomstående. Ni svarar på dessa frågor efter förmåga och är ni osäkra eller inte vet vad ni ska skriva på en fråga
så hoppar ni över den. Vid en eventuell bokning behöver vi dock få in alla uppgifter för att kunna utföra uppdraget
samt för specifikation vid betalning/fakturering.

Era uppgifter – Fyll i nedan.
Bruden/Partner 1

Brudgum/Partner 2

Fullständiga för– och efternamn

Fullständiga för– och efternamn

Födelseår

Födelseår

Adress

Adress

Gata, postnr och postadress

Gata, postnr och postadress

Mobilnummer

Mobilnummer

Mejladress

Mejladress

EVENTFÖRFRÅGAN - BRÖLLOP

Bröllopsdatum

Bröllopsdatum

Ni har bestämt ett datum (åå–mm–dd)

Ni har ett förslag på datum (åå–mm–dd)

Gäster

Gäster

Antal inbjudna gäster

Antal gäster som förväntas komma

Har en inbjudan eller “save the date” skickats ut än?
Ja

Nej

Vigsel

Vigsel

Kyrkans namn eller vigselplatsens namn

Adress till kyrka/vigsel

Har ni bokat kyrka/vigsel?
Ja

Nej

Festlokal

Festlokal

Namn och hemsida

Adress till festlokal

Kontaktperson namn

Kontaktperson mejl och mobil

Har ni bokat festlokal?
Ja

Nej
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Tillhör ni en religion eller kultur som är av betydelse att känna till?
Ja

Nej

Om ja, vilken?

Festen & Restens tjänster – Vilka av våra tjänster önskar ni få hjälp med?
Bröllopskoordinator
Design och planering av fest och dekor
Dekorering på plats i festlokal och vigsel
Hyra dekorationer
Sång och musik vid vigsel
Inbjudningskort och annat tryckt material
Dessertbord
Hippa/Svensexa

Budget (gäller våra bröllopstjänster)

Budget (gäller våra bröllopstjänster)

Ni har bestämt en summa

Ni är öppna för förslag

Tema– Beskriv om ni önskar uppleva något särskilt
Bröllopets färger

Tema eller stil

Känsla ni vill förmedla

Här har ni hittat inspiration
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Beskriv festlokalen lite kort i färg, stil och känsla — (t.ex. borden – runda eller avlånga, hur

många och måtten på dessa? Stolarna – behövs det stolsöverdrag eller vill ni hyra in stolar som passar stilen?
Middagen – sittandes eller buffé, catering eller festlokalens mat? Blommor - favoritblommor och blommornas färger? Övrigt – om festlokalen eller tjänster som har med festen att göra.)

Tack för att ni tog er tid att fylla i detta formulär. Ni kan skicka tillbaka det via mms (fota av) till
telefonnummer: 076–828 28 55 eller via mejl (fyll i och scanna) och skicka till
info@festenochresten.se
Vi ser fram emot ett samarbete med er!
Med vänliga hälsningar Festen & Resten
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