
Добиј подароци кои радуваат

                
                 Што значи свадбена листа на подароци?

Концептот на свадбената листа е смислена со цел за полесно одбирање на 
свадбениот подарок кој со сигурност им се допаднал на новиот брачен пар.

Станува збор за листа од подароци, кои младенците ја креираат во нашиот 
салон пред нивната свадба. 

Идеата е, гостите едноставно, да имаат пристапност до листата и зависно од 
буџетот лесно да одберат некои од производите како свадбен подарок.

Креирај своја Листа на подароци за твојата свадба

                  Како се креира свадбената листа?

Листата ги вклучува омилените производи на младенците, кои сами ги 
одбираат од салонот на КАРЕ. 

Производите се од секоја категорија (кревет, софа, маса, декорации и сл.) и 
вариjации на суми.

Гостинот кој одлучува да подари нешто од листата, прави предходна 
резервација на производот и истиот може да го купи онлајн. 

Листата на подароци би била достапна во нашиот салон или на е-маил 
само за гостите кои се поканети од страна на младенците.

Секогаш ја имаш поддршката од тимот на КАРЕ!

                  Koj помага при креирање на свадбената листа на подароци?

За да го направите вистинскиот избор за својата свадбена листа на 
подароци, тимот на КАРЕ е секогаш подготвен да ви помогне.  

Ние веќе имаме припремено неколку примероци на свадбени листи со 
подароци кои може да ги измените или прифатите истите.

                  Среќни сме да бидеме дел од вашата приказна!

Повелете во нашиот салон, да ги одбереме вашите омилени свадбени 
подароци од КАРЕ, преку работната недела од 09:00ч. до 20:00ч. и 
Сабота од 10:00ч. до 15:00ч.
 

                         Венчавка во КАРЕ

Доколку сакате да имате специфична и забавна венчавка која излегува од 
стереотипите, се обративте на вистинското место. 

КАРЕ е глобален бренд кој постои 40 години, а сега нуди и специјална 
услуга ВИП венчавки и можност за свадбена листа на подароци. 

На едно место, можете да го кажете најбитното "ДА", да направите мала 
коктел забава и на исто место да ја направите најзабавната фотосесија. 

Имаме неколку пакети кои можете да ги одберете во однос на тоа што ние 
го обезбедуваме и нудиме:

                   ПАКЕТ бр.1 
                   PREMIUM INTIMATE 
                   мах број на гости: 6

• користење на целиот простор на КАРЕ за 
фотосесија во времетраење од 1ч. 

• обезбедување асистент/ка кој/а ќе се грижи 
за консултации и поддршка

             организација на Wedding List 
Два термини за Венчавката: 

цена 6.000 ден + ддв  во работно време и 
цена 9.000 ден + ддв  вон работно време на салонот.

                     ПАКЕТ бр.2 
                     PLATINUM POSH LOVE 
                      мах број на гости: 40

• користење на целиот простор на КАРЕ за 
венчавка во времетраење од 2ч.

• креирање на позиција за регистрација со мебел, 
светло и декорации од КАРЕ

• асистент/ка кој/а ќе се грижи за 
беспрекорно одвивање на настанот

• организирање на мини коктел со чаши од колекцијата на Каре 
и шампањ за младите 

• келнер

              организација на Wedding List 

цена 24.000 ден + ддв  

                  ПАКЕТ бр.3 
                  DIAMOND "YES" 
                   мах број на гости: 60

• користење на целиот простор на КАРЕ за 
венчавка во времетраење од 4ч. 

• фотограф 

• простор од соништата за најбитното "ДА" 
(мебел, светло и декорации од КАРE)

• асистент/ка кој/а ќе се грижи за 
беспрекорно одвивање на настанот

• организирање на мини коктел со чаши од колекцијата на Каре 
и шампањ за младите 

• организирање на кетеринг 

• келнер

            организација на Wedding List 

цена 55.000 ден + ддв  


