
Весільний презентер для 
наречених 

Sparkle 

Квіти-фрукти-подарунки 

Чорновола 1 

0980809304  



Дорогі наречені! Попереду на вас чекає один з 
найважливіших та найчарівніших днів  у вашому 

житті! Ви створите сім’ю! 
 
 

Бажаємо, нехай всі приготування стануть 
приємними клопотами, а ми, в свою чергу з радістю 

допоможемо у цьому!  



Весільна арка 

Ціна складається з таких компонентів: оренда арки + 
квіти(зелень) + додаткові витрати ( тканина, підвіски тд.) 

 

 

Ціна вказана приблизна, так як ціна на квітку залежить від сезону та 
термінів замовлення і узгоджується при особистій зустрічі. 



+-1800 грн. 



+-3200 грн. 

+-6200 грн. 



+-5500 грн. 



Декор ресторану, столів 

Ціна складається з таких компонентів: оренда 
ваз,підставок + квіти,зелень + додаткові 
витрати ( тканина, підвіски, свічки  тд.) 

 
 

Ціна вказана приблизна, так як ціна на квітку залежить від сезону та термінів 
замовлення і узгоджується при особистій зустрічі. 

 



+-800 грн. 

+-1000 грн. 



+-600 грн 
+-850 грн 



+-3500 грн 

+-550 грн 



Композиції на стіл 
наречених від 1500 грн 



+- 300 грн. 

+-600 грн. 



Від 700 грн. 



Від 150 грн. 



Оформлення квітами 
весільних тортів  

Від 150 грн. 



Букет нареченої 

 
 

Ціна вказана приблизна, так як ціна на квіти 
залежить від сезону та термінів замовлення і 

узгоджується при особистій зустрічі 
 



 



+-1200 грн 



1100-1800 грн.  
 



650-1200 грн. залежно від 
сорту троянди 



1100-1500 грн. 



650-900 грн. 



Букети для дружок 

Ціна починаючи від 200 грн. 



Бутоньєка 

Ціна від 
70 грн. 



Віночок для 
нареченої та 

дружок  



Ціна від 150-
900 грн. 



Чому варто обрати нас?  

•  Ми професійні флористи з відповідною освітою та 
досвідом. 
•  У нас є квітковий магазин, і ви можете одразу з 
наявних квітів обрати квіти до свята, а також глянути 
зразки  . 
• Ми працюємо з оптовими базами і знаємо де взяти 
квіти  по найвигіднішій ціні. 
• Закупка весільними флористами завжди здійснюється 
з запасом і навіть якщо всі квіти не використовуються ,ви 
за них платите,а ми невикористані квіти віднімаємо від 
ціни і реалізовуємо у магазині  
• Оплата 50% спочатку,50% після  весілля 

 



Залишились питання? 

Пишіть та телефонуйте 

0980809304  

Вайбер, телеграм 0960809304 

 


