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Ghid de nunta 

     Nunta ideala este visul oricarei viitoare mirese, iar pentru ca totul sa iasa perfect, pregatirile pentru 
organizarea nuntii de vis trebuie sa inceapa din timp. MediaWedding te ajuta cu structurarea etapelor 
principale pe care sa le urmezi in oganizarea nuntii perfecte. Astfel, vom vedea impreuna cum organizezi 
o nunta de vis, pas cu pas. 
    Mai jos gasesti pasii ce trebuie urmati intr-o ordine recomandata de cei care au trecut prin febra 
pregatirilor, pentru ca ziua nuntii sa fie asa cum v-ati dorit si sa nu omiteti nimic important. 
Cuprins: 
Cum iti alegi data nuntii?......………...........................................................................pag.1 
 Cum sa iti stabilesti bugetul pentru nunta?............................................................pag. 2 
Cum sa iti alegi locatia evenimentului?..................................................................pag. 4 
Cum sa iti alegi muzica potrivita?...........................................................................pag. 6 
Cum sa iti alegi fotograful potrivit?.........................................................................pag. 8 
Cum sa iti alegi rochia potrivita?............................................................................pag. 12 
Cum sa iti alegi coafura de mireasa?....................................................................pag. 20 
Cum sa iti alegi make-up artistul pentru ziua nuntii?.............................................pag. 20 
Cum iti alegi invitatia de nunta?............................................................................pag. 22 
Cum sa iti alegi marturiile pentru nunta?..............................................................pag. 23 
Cum sa iti alegi verighetele potrivite?..................................................................pag. 24 
Cum sa iti alegi lumanarile de nunta?..................................................................pag. 25 
Cum sa iti alegi domnisoarele de onoare?..................................................pag.26 
Cum sa iti alegi nasii de cununie?...............................................................pag.27 
Cum sa alegi tortul de nunta?......................................................................pag.29 
Intrebari si raspunsuri despre noi.................................................................pag.30 

 Cum sa iti alegi data nuntii? 
       Data nuntii trebuie sa fie aleasa cu mare grija. Asta deoarece in fiecare an veti 

sarbatori acea zi, ziua in care ati devenit sot si sotie. Sunt unii miri care aleg ziua in care 

va avea loc nunta in functie de disponibilitatea localului in care vor sa aiba loc 

petrecerea. Insa, daca va aflati printre cuplurile norocoase, care au la dipspozitie mai 

mult timp, deci mai multe alegeri, atunci inainte de a alege data in care veti deveni sot si 

sotie, trebuie sa cunoasteti anumite lucruri. Ati putea tine cont de ele, avand in vedere 

ca este o data pe care o veti sarbatori in fiecare an. 

     In primul rand, este bine sa aflati care sunt zilele in care nu se pot face nunti in timpul 

anului. Stim cu totii ca sunt anumite perioade in care nu se pot face ceremorniile 

religioase. Dupa ce aflati care va sunt optiunile in functie de ceea ce accepta sau nu 

accepta religia, sunt si alte aspecte pe care este bine sa le aveti in vedere. 

    De exemplu, anotimpul. Sunt multe cupluri care aleg sa faca nunta vara, datorita 

temperaturilor mai ridicate ce le vor permite invitatilor sa se imbrace mai lejer. Deisgur, 

exista si dezavantaje, daca stam sa ne gandim la canicula. Alte cupluri vor sa faca nunta 

primavara. Asta pentru ca nu este nici prea cald, nici prea frig. Plus ca in acea perioada, 

natura este deosebita, cand se trezeste la viata. Alte cupluri vor sa se casatoreasca 

toamna. Si foarte putini sunt cei care aleg sa isi uneasca destinele iarna. Anotimpul il 

veti alege in functie de avantajele si dezavantajele pe care le veti vedea in fiecare 

situatie. 

http://blog.studioblitz.ro/faci-nunta-vara-cum-alegi-tortul.html
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      De asemenea, ati putea tine cont si de locurile voastre de munca. De exemplu, 

poate unul dintre voi este profesor, caz in care vara poate fi o alegere mult mai buna, 

avand in vedere ca in restul anului serviciul are prioritate. Plus ca in viitor, cand veti 

sarbatori ziua aceea, nu trebuie sa va faceti griji ca lipsiti de la serviciu. 

     Peste an sunt unele zile libere, in care oamenii nu merg la serviciu. Ati putea alege si 

astfel de zile pentru nunta. Asta pentru ca ceilalti nu trebuie sa lucreze, deci ar putea 

veni mai multe persoane le nunta. Mai ales daca le veti trimte invitatiile cu ceva timp 

inainte de eveniment, nu isi vor face planuri pentru zilele acelea libere. 

     Puteti alege sa faceti nunta de ziua unuia dintre voi, sau intr-o anumita zi ce are o 

semnificatie pentru amandoi. 

     Este bine sa nu va grabiti cand alegeti data nuntii. Luati in calcul toate optiunile, 

puneti-le in balanta pe fiecare in parte si in felul acesta veti lua cea mai buna decizie. 

Daca nu va veti alege data nuntii in functie de disponibilitatea localului, atunci rezervati-

va putin timp inainte de a stabili ceva sigur. 

 

 Cum sa iti stabilesti bugetul pentru nunta? 
 

      Stablieste-ti bugetul pentru nunta perfecta pentru tine, fara sa sari partea distractiva. 

Te vom invata ca totul tine de comunicare, organizare si putina cumpatare. 

Sa calculezi corect bugetul pentru nunta poate fi un lucru stresant, dar nu-ti face griji. E 

mai usor decat pare! 

 

 Cine plateste pentru nunta? 

     Comunicarea este cheia: discuta cu familia despre cine va plati si pentru ce 

va plati. 

     De regula, familia miresei vrea sa plateasca pentru rochie, bijuterii, flori sau 

chiar verighete. Nici familia mirelui nu vrea sa se lase mai prejos. Discutati cu 

totii si ajungeti la un acord. In medie, in anul 2015, conform unui studiu, parintii 

miresei acopera 44% din costurile de nunta, mirele si mireasa acopera 43%, in 

timp ce parintii mirelui acopera 12%. 

     Cum abordezi subiectul? Cea mai buna varianta pentru discutii productive 

este ca mirii sa vorbeasca fiecare, separat, cu familia. 

Iata cateva sfaturi care sa te ajute pe tine si pe familia ta sa faceti un buget initial: 

– intreaba-ti parintii si viitorii socri sa specifice suma exacta pe care ti-o pot da si 

momentul in care vei intra in posesia ei; 

– ca o alternativa, ii poti intreba ce anume vor sa plateasca din nunta (de 

exemplu: rochia de mireasa, verighetele, bijuteriile, florile sau luna de miere) 

– gandeste-te cat poti economisi tu si partenerul/partenera din momentul 

discutiei si pana in ziua nuntii. 

 

 De cati bani ai nevoie, de fapt, pentru nunta? 

         Ca si atunci cand iti cumperi pantofi, un apartament sau o pereche de blugi, cand 

vine vorba despre finantarea unei nunti trebuie sa hotarasti cat esti dispus sa cheltui 

pentru ceea ce vrei. 
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         In functie de preferintele personale si de buget, trebuie sa decizi ce este mai 
important pentru tine. De exemplu, daca vrei sa ai fotografii si filmari de nunta calitative 
vei aloca un buget mai mare pentru acestea. 

      Ti-am pregatit o lista cu preturi, in medie, pentru serviciile si accesoriile de nunta: 

Tinuta Miresei din ziua nuntii: 2.500 lei 

Rochie mireasa – 1.700 lei 
Voal si accesorii – 200 lei 
Lenjerie – 50 lei 
Pantofi – 200 lei 
Bijuterii – 100 lei 
Coafura – 150 lei 
Machiaj – 100 lei 

           Tinuta Mirelui din ziua nuntii: 1.580 lei 

Costum mire – 1.000 lei 
Pantofi – 200 lei 
Camasa – 150 lei 
Vesta – 100 lei 
Cravata sau papion – 100 lei 
Butoni – 30 lei 
Verighete – 2.000 lei 
Taxa cununie religioasa – 1.000 lei 
Tinute starea civila – 1.000 lei 
Taxa cununie + dosar medical – 80 lei 
Alte cheltuieli in ziua cununiei civile (sampanie, bomboane) – 100 lei (doar daca, cununia civila 
este in alta zi decat ziua nuntii) 
Buchetul miresei la cununia civila – 150 lei (doar daca, cununia civila este in alta zi decat ziua 
nuntii) 
Invitatii nunta – 200 lei (pentru 100 invitati) 
Carduri de masa, meniuri, marturii – 200 lei 
Aranjamente florale – 2.000 lei 
Lumanari biserica – 150 lei 
DJ – 1.500 lei 
Formatie – 10.000 lei 
Fotograf – 2.000 lei 
Videograf – 2.000 lei 
Meniu restaurant – 250 lei/ persoana, pentru 100 persoane – 25.000 lei 
Fructe pentru restaurant – 100 lei 
Bautura pentru restaurant – 2.000 lei 
Tortul de nunta – 500 lei 
Alte cheltuieli neprevazute – 500 lei 

       Tragem linie si adunam. Tine-te bine. Avem aproape 55.000 lei. Preturile sunt orientative si 
acestea pot varia in functie de calitatea serviciului oferit. Sigur ca poti renunta la formatie daca 
ai 100 de persoane sau mai putin. Poti gasi un fotograf sau videograf mai ieftin. O rochie de 
mireasa sau verighete mai putin scumpe. Toate sunt importante si deciziile sunt grele. 

       Primul pas in alegerea bugetului de nunta este stabilirea listei cu invitati. In functie de 

numarul acestora, puteti alege o formatie mai scumpa sau o rochie care costa mai mult. 
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       In exemplul nostru avem 100 de invitati si un cost de nunta de 45.000 lei (10.000 euro), 
daca renuntam la formatie. Un invitat ofera in medie 100 euro. 100 invitati care ofera cate 100 
euro inseamna o suma de 10.000 euro. Investitia este acoperita. Daca avem 150 invitati, creste 
costul la restaurant cu 12.500 lei. Avem acum un cost total de 57.500 lei, dar incasarile vor fi de 
67.500 lei (100 de euro oferiti de cei 150 de invitati). Deja avem profit de 10.000 lei si putem 
alege si formatia dorita sau sa pastram DJ-ul si sa mergem intr-o meritata luna de miere. 

       Este dificil sa faci rabat de calitate la unele servicii. Dar cu ce ramai la final? Florile se 
ofilesc, rochia de mireasa va fi depozitata intr- un dulap impreuna cu toate accesoriile din ziua 
nuntii. Intr-un final, ramai doar cu fotografiile si filmarea de nunta pe care le poti revedea. Vei 
putea retrai clipele frumoase pentru tot restul vietii. Ai grija sa nu faci rabat de la aceste servicii. 

 Idei de economisire: 

– Indata ce v-ati logodit, incercati sa puneti deoparte in fiecare luna bani din salariu. Calculati 
suma pe care o economisiti in functie de bugetul total al nuntii. 
– Alegeti destinatii de vacanta Last Minute. Costa mult mai putin. Urmariti ofertele companiilor 
aeriene. Puteti gasi bilete incepand de la 5 euro. 
– Stabiliti data nuntii la aproximativ 2 ani din momentul logodnei pentru a economisi bani. 
– In plus, mai multe banci ofera credite de nunta, cu rambursare imediat dupa eveniment. 

Daca urmati acesti pasi cu siguranta veti avea un buget de nunta suficient pentru a putea avea 
servicii de calitate. Veti avea nunta la care ati visat. 

 

 Cum sa iti alegi locatia evenimentului? 

 

      Cautarea unei locatii de nunta este, de cele mai multe ori, primul pas in organizarea 
unei petreceri de vis. Fiecare dintre viitori miri isi doresc o locatie deosebita, care sa-i 
reprezinte si de care sa se bucure toti viitorii invitati. Desi de multe ori cautarea locatiei 
de basm presupune multe drumuri de facut, multe criterii de selectie si multe detalii de 
dezbatut, gasirea acesteia este garantia ca nunta ce va urma va fi de neuitat. 
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  Daca aveti in minte o locatie exacta in care vreti sa se desfasoarea nunta 
voastra, interesati-va din timp de programul de nunti pe care aceasta il are. 
Altfel exista riscul ca data pe care voi ati ales-o pentru nunta voastra sa fie deja 
ocupata. Daca locuiti intr-un oras mic, cu atat mai mult locatia trebuie cautata cu 
cel putin un an inaintea desfasurarii evenimentului.  

 Un al criteriu de selectie este capacitatea locatiei. Daca aveti o lista provizorie de 
invitati, va va ajuta cu siguranta sa va orientati mai usor catre ceea ce va doriti. O 
locatie foarte mare cu un numar mic de invitati vi se va parea goala oricat de bine 
ati decora-o, pe cand o locatie mica cu un numar mare de invitati va crea un 
disconfort general. 

 Pentru ca fiecare locatie practica perceperea unui avans, interesati-va de 
valoarea acestuia; poate fi in functie de numarul de meniuri stabilit, fie o suma 
fixa. Important este sa primiti chitanta pe suma oferita si sa fie luata in 
considerare in calculul final. 

 Accesul invitatilor catre locatie. Oricat de frumoasa si deosebita ar fi o locatie, 
daca este intr-o zona greu accesibila, si nu ai o solutie pentru a facilita accesul la 
ea, multi invitati s-ar putea sa nu se prezinte. Faceti in asa fel incat sa aveti la 
indemana o varianta de transport convenabila pentru toata lumea. 

 Costul meniului de nunta este de asemeni un detaliu foarte important. Fiecare 
locatie are propriul sistem de calcul in ceea priveste generalitatea meniului, asa 
ca discutati exact tot ce intra in costurile acestuia: numarul meniurilor, numarul 
felurilor servite, fructe, cafea, bauturi alcoolice si nonalcoolice, dulciuri, decorarea 
locatiei, taxa pentru chelneri, muzica, etc. 

 Marimea ringului de dans trebuie sa fie pe masura capacitatii locatiei. Daca 
aveti multi invitati si muzica de petrecere cu siguranta veti avea si multi dansatori 
amatori care trebuie sa aiba loc sa se desfasoare; altfel se va crea o imbulzeaza 
generala si nimeni nu va fi multumit. 

 Posibilitatile de decorare a salii. Daca aveti deja in minte cum vreti sa arate 
nunta voastra, acordati atentie detaliilor: culorile deja existente, tipul meselor 
(rotunde, patrate, dreptunghiulare), tipul de pardoseala (gresie, parchet, 
mocheta), iluminat interior, amplasarea scenei pentru muzica. Este adevarat ca 
aceste detalii nu sunt definitorii pentru o locatie si unele pot fi modificate, dar este 
important sa luati seama si de ele.  

       Ideal ar fi sa cautati o agentie speciala care sa se ocupe de arajamentele ce 

vor decora sala in care se va desfasura Astfel, vei lasa specialistii sa se ocupe 
de decor pentru a va organiza nunta ideala intr-un decor de vis. In functie de 
stilul petrecerii, va puteti alege aranjamente romantice, cu flori in culori deschise 
sau pastelate sau aranjamente indraznete, extravagante daca doriti sa organizati 
o nunta iesita din tipar, nonconformista.  
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 Climatizarea este un aspect foarte important, indiferent de perioada anului in 

care are loc evenimentul. Intr-o incapere in care se afla multe persoane cu 
siguranta veti avea nevoie si de aer proaspat, cu atat mai mult daca in locatia 
respectiva se mai si fumeaza. 

 Interesati-va daca locatia ce ati gasit-o dispune de cateva camere pe care vi le 

poate pune la dispozitie, atat pentru miri cat si pentru unii invitati (cei cu copii, cei 
veniti de departe,etc). Pentru viitori miri camera este bine-venita atat pentru a 
depozita lucruri de care ati putea avea nevoie pe durata petreceri, cat si pentru a 
putea lua un moment de pauza si pentru rezolvarea situatiilor de urgenta 
(ruperea rochiei, desfacutul nasturilor si alte incidente minore) ce pot aparea pe 
durata intregii nopti. 

 Daca va doriti focuri de artificii este indicat sa va interesati daca locatia gasita 
va permite folosirea acestora si va poate pune la dispozitie si un spatiu deschis 
(terasa, gradina) unde acestea sa aiba loc. 

 Cum sa iti alegi muzica potrivita? 

 

          Fara indoiala, muzica pe care o vei alege este cel mai important aspect al viitoarei 
tale nunti! stim cu totii, ȋn vartejul pregatirilor sunt zeci de decizii de luat, sute de detalii 
de care trebuie avut grija, dar unul singur este factorul care poate garanta reusita nuntii 
tale in ochii celor prezenti: muzica din seara nuntii! Desigur, fiecare aspect al nuntii are 
importanta lui, dar hai sa ne gandim putin: unde s-a mai vazut vreun invitat sa sara in 
sus de bucurie datorita gustului nemaipomenit pe care il au sarmalele, sau unde s-a 
vazut vreo invitata sa inceapa sa chiuie entuziasmata de cat de frumoasa e rochia 
miresei sau de cat de frumoase sunt florile de pe masa? Doar oferindu-le o seara 
muzicala de cea mai inalta calitate poti fi sigura ca vei avea o nunta la care ii vei vedea 
pe cei dragi din jurul tau zambind, dansand si distrandu-se cu tine!  
         Hai sa fim putin cinstiti: orice cuplu, orice familie normala va merge la macar 
cateva nunti intr-un an, adunandu-se destul de multe de-a lungul unei vieti; astfel, daca 
aveti prieteni si oameni dragi in jur care abia asteapta nunta voastra pentru a va fi 
alaturi, probabil ca vor fi si destui invitati pentru care nuntile sunt un eveniment la care 
participa din inertie, din obligatie sau din alte varii motive. si asta nu e deloc o problema, 
mereu e asa. Tu doar trebuie sa ai grija ca, alegand muzica potrivita, sa-i faci pe TOTI 
sa le para bine ca au venit, sa iasa la dans si sa se simta nemaipomenit si, plecand de 
acolo, sa-si spuna ca a fost una din cele mai frumoase nunti la care au fost! si este atat 
de simplu: trebuie doar sa inviti o trupa care ȋti poate garanta reusita muzicala a unei 
seri de neuitat. 
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 Invata cum sa alegi formatia pentru nunta, prin intermediul unor intrebari: 

 Urmeaza sa cantati la un alt eveniment? 

       Ar trebui sa fie prima intrebare pe care o adresati formatiei. Prin 
intermediul ei veti afla daca urmeaza sa aiba alte evenimente, si astfel, 
veti putea merge acolo pentru a-i auzi cantand live. 

 Cat de des cantati la nunti? 

     Raspunsul lor va va indica experienta pe care o aud. Daca serviciile 
lor sunt solicitate regulat, inseamna ca sunt profesionisti si stiu ce fac. De 
asemenea, puteti cere referinte de la cuplurile care au angajat formatia 
inainte. 

 Care este stilul vostru? 

    Stiind stilul muzicii pe care o canta de regula, puteti lua mai usor o 
decizie. Daca prefera stilul anilor ’80, insa voi aveti alte preferinte 
muzicale, atunci poate ca nu este formatia ideala pentru nunta voastra. 

 In cazul in care unul dintre membri nu mai poate participa, are cine 
sa il inlocuiasca? 
    Daca veti alege formatia cu mult timp inainte de nunta, atunci trebuie 
sa luati in considerare faptul ca oricand se poate intampla ceva, iar unul 
dintre membrii formatiei nu mai poate lua parte la eveniment. De aceea, 
este important sa aflati daca vor avea un membru de rezerva. 

 Cum v-ati descurcat cu problemele tehnice in trecut? 

    Uneori pot avea loc mici incidente si tocmai de aceea este important sa 
aflati daca au un plan de rezerva pentru cazul in care lucrurile nu se 
desfasoara conform planului. Si acest lucru va poate veni in ajutor daca 
va intrebati cum sa alegeti formatia pentru nunta. 

 Cunoasteti localul in care va avea loc nunta? 

     Profesionistii vor vizita intotdeauna localurile in care urmeaza sa 
cante, pentru a afla ce tip de echipament este necesar in acel loc. Daca 
nu cunosc localul, atunci pot merge cu voi acolo, pentru a discuta despre 
echipament sau daca pot aparea eventuale probleme, in sensul ca 
muzica nu s-ar auzi cum trebuie. 

 Doriti sa cantati si alte melodii care nu sunt in repertoriul vostru? 

     Multe cupluri au preferinte in ceea ce priveste melodia pentru dansul 
mirilor etc. Trebuie sa aflati daca sunt dispusi sa cante si altceva in afara 
melodiilor din repertoriul lor. 

 Va ocupati si de lumini? 

     Unele formatii se ocupa si de lumina. Unii prefera ceva simplu, pe 
cand altii organizeaza si un spectacol complex de lumini. Intrebarea 
anterior mentionata va va ajuta sa aflati daca lumina se va potrivi sau nu 
cu decorul. 

 In cat timp va puteti instala echipamentul? 

     De regula, formatia ajunge cu o ora sau doua ore inainte la local, 
pentru a instala echipamentul si pentru a-l verifica. Asigurati-va ca au  
suficient timp la dispozitie pentru a pune totul la punct. 

 Care sunt termenii si conditiile contractului? 

     Trebuie sa aflati dinainte anumite detalii, precum termenii si conditiile 
contractului pe care urmeaza sa il semnati, pentru ca mai tarziu sa nu 
aveti parte de evenimente neprevazute si neplacute. 

 Cand vor avea loc pauzele? 

     De regula, dupa 45 de minute in care se va canta, formatia va lua 
pauza. Ideea este sa stabiliti ce se va intampla in timpul acelor pauze, ce 
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veti avea in program in acele momente. Puteti stabili sa se serveasca 
masa in acel timp, astfel incat si membrii formatiei sa vi se alature. 

 Cum sa iti alegi fotograful potrivit? 

 
       Fotografia de nunta nu inseamna doar imagini. Este povestea celei mai frumoase 
zile din viata voastra, iar ca aceasta sa va trezeasca doar amintiri placute e important sa 
alegeti cu grija cine va spune aceasta poveste. Pe piata fotografiei de nunta exista 
numeroase oferte aparute recent ca ciupercile dupa ploaie, dar nu toate sunt... 
comestibile. Cum facem, asadar, sa gasim cel mai bun fotograf? 

        Am spus cel mai bun? Nu. Mai degraba cel mai potrivit. Fiecare fotograf are un stil 
anume, o viziune in care trebuie sa va regasiti. Pentru inceput, hotarati-va ce va doriti de 
la fotografiile de nunta, incercati sa vi le imaginati. De aceasta vor depinde si cerintele 
pentru fotograf. Cu cat mai clar veti vizualiza rolul fotografului la nunta, cu atat mai bun 
va fi rezultatul. 
  
       Va recomand sa nu lasati pe ultimul moment cautarea fotografului de nunta. Cei mai 
buni au rezervate nuntile cu cel putin un an inainte. De aceea, e bine sa incepeti 
cautarile din timp, cel tarziu din momentul stabilirii datei. In alegerea fotografului nu va 
bazati doar pe recomandarile prietenilor, a revistelor sau sfaturile de pe forumuri. Nu va 
leneviti sa-i studiati personal portofoliul. Daca lucrarile acestuia sunt pe gustul vostru are 
sens sa stabiliti o intalnire. Fotograful trebuie sa va placa atat ca specialist in domeniu, 
cat si ca om, deoarece cu acesta veti imparti un eveniment atat de important si-i veti 
incredinta viitoarele voastre amintiri. Nu trebuie sa gasiti doar un profesionist, ci si o 
persoana placuta pe care sunteti pregatiti s-o aveti ca invitat la nunta. 
      La intalnire, un fotograf profesionist va pune singur intrebarile, chiar daca nu stiti de 
unde sa incepeti discutia si cum sa fomulati cerintele. Iata principale puncte care trebuie 
discutate:  

 Portofoliul 
      Nu va limitati doar la o mica selectie de imagini gasite pe site. Aceasta poate 
sa cuprinda doar cadrele reusite. Solicitati sa vedeti cateva nunti in intregime. De 
asemenea, este important sa vi se prezinte si imagini tiparite la rezolutie mare. 
Doar in acest fel va puteti da seama daca fotograful reuseste sa capteze cele 
mai importante momente ale evenimentului, daca poate controla totul si, mai 
ales, daca acele fotografii va plac si corespund asteptarilor voastre. Daca 
fotograful refuza acest lucru, e un semn de intrebare pe care ar trebui sa vi-l 
puneti. 
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 Contractul 

     Platiti pentru un serviciu si aveti tot dreptul sa cereti fara jena un contract. 
Acesta ofera siguranta ambelor parti.  

 Pretul 
    Calitate si pret mic nu exista. Un fotograf nu va putea face acest lucru in mod 
profesionist daca nu va avea resurse pentru educare si pentru dezvoltarea 
acestui business. Un fotograf de calitate are alte prețuri față de unul obișnuit. 

 Predarea materialelor 
    Intrebati in ce format (cd, slide-show, album...) si in cat timp veti primi 
fotografiile. De obicei, prelucrarea acestora dureaza maxim o luna, iar in cazul in 
care fotograful este foarte solicitat termenul se poate mari considerabil. Este un 
lucru firesc care nu trebuie sa va mire. Daca veti lamuri acest aspect dinainte, nu 
veti fi stresati dupa nunta asteptand. Nu alegeti fotograful dupa numarul de 
imagini livrate! 
    Sunt si alte aspecte care trebuie discutate pe care fiecare fotograf le propune 
in functie de serviciile pe care le ofera. Nu sunteti obligat sa dati un raspuns 
imediat la intalnire despre alegerea voastra. Nu va grabiti, deoarece este o 
decizie importanta, dar in acelasi timp nu uitati ca fotograful pe care vi-l doriti 
poate fi oricand angajat de altcineva.  
    "Atunci cand alegeti fotograful de nunta tineti cont nu doar de calitatea 
imaginilor, dar si cat de mult  va sunt intelese dorintele." 
     În ziua nunții, arată-i care sunt persoanele apropiate – familie, rude, prieteni. 
Va ști cu cine vrei neapărat fotografii și nu riști ca după nuntă să realizezi că nu 
ai imagini cu anumite persoane speciale pentru tine. 
 

     Nunta este unul dintre momentele cele mai importante din viata, asa ca trebuie 
importalizata in cat mai multe fotografii. Peste ani, rasfoind albumul de nunta, vei 
retrai, cu siguranta, aceleasi emotii ca si in ziua cea mare. 
 
    Pentru poze si pentru un album de nunta reusit, esential este sa gasesti fotograful 
potrivit. Deoarece in timpul nuntii evenimentele nu sunt regizate si totul este imprevizibil, 
zeci de invitati interactioneaza, rolul fotografului este sa surprinda momentele inedite, el 
reprezentand un pion cheie al intregii nunti. 
    Iti voi prezenta in cele ce urmeaza cei mai importanti pasi pe care trebuie sa ii 
parcurgi pentru a alege fotograful de nunta ideal: 
 

1. Cauta si alege fotograful/fotografii care se potriveste stilului tau 

    Moda s-a tot schimbat in decursul anilor, asa ca s-a renuntat, treptat, la clasica si banala 
fotografie de studio, adoptandu-se un stil orientat spre o imagine ireala, ideala, a participantilor 
la eveniment. Pozele de nunta actuale ii au in prim plan mai mult ca niciodata pe miri, 
instantaneele fiind in mod clar acele poze care scot cel mai bine sentimentele si trairile in 
evidenta. 
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2. Ce spui de doi fotografi si nu de unul? 

    Te intrebi, oare, care este rolul si rostul angajarii a doi fotografi. Foarte simplu de 
justificat...chiar si cel mai priceput fotograf poate face, uneori, greseli, poate sa scape unele 
momente ale nuntii considerate foarte importante. 

    De asemenea, poti alege chiar si fotografi cu stiluri diferite, astfel incat sa poti obtine colectii 
de fotografii de nunta distincte si cu un farmec unic si aparte. 

3. Experienta este importanta 

     Atunci cand vorbim despre experienta, nu ne gandim doar la calitatea pozelor, trebuie sa ai 
in vedere atat capacitatea fotografului de a se adapta la situatii diferite, inedite, cat si imaginatia 
sa. 

      Pentru a-ti da seama daca acel fotograf este ceea ce cauti, observa-i modul de a lucra, ra 
sfoieste o serie de albume realizate de el. Trebuie sa tii cont de faptul ca un fotograf bun va 
incerca mai intai sa cunoasca mirii pentru a reusi sa le scoata cat mai bine in evidenta calitatile 
in momentul fotografierii. Fotograful trebuie sa se implice subtil, cat mai putin vizibil, el fiind, de 
fapt, acea parte exterioara care vede in interior. 

4. Trebuie sa tii cont si de raportul calitate/pret 

Unul dintre cele mai importante criterii in alegerea fotografului de nunta este si pretul pe care il 
cere contra serviciilor pe care ti le ofera. Totusi, nu intotdeauna raportul calitate/pret este 
avantajos, asa ca fii foarte atenta, uita-te pe diverse albume semnate de fotograful care ti-a 
atras atentia. Ai in vedere atat pretul cat si fiabilitatea si claritatea pozelor si incearca sa iei o 
decizie inteleapta si corecta. 

La ora actuala, preturile practicate de fotografii de renume variaza intre 500 si chiar 1000 euro, 
in functie de numarul de poze la care te opresti dar si in functie de durata de timp in care iti este 
alaturi. 

5. Rezerva din timp fotograful ideal 

Fotografii de renume, recunoscuti pentru profesionalismul cu care lucreaza, se gasesc greu si 
sunt foarte ocupati, asa ca trebuie sa faci aceasta alegere cu cel putin 6 luni inainte de marele 
eveniment. 

6. Semneaza un contract 

Pentru a fi sigura de corectitudinea si legalitatea intelegerii dintre voi, mirii si fotograf, este foarte 
important sa semnati un contract, in dublu exemplar. Este foarte util in cazul in care apar 
nereguli neasteptate. Nu uita ca in contract trebuie mentionat si pachetul pe care il primesti, mai 
exact cate poze, ce dimensiuni, etc. Tot in acel contract scrie si data nuntii, orele de 
desfasurare si locatiile in care vor avea loc deplasarile in ziua respectiva. 
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7. Fa o lista cu dorinte si preferinte si discuta-le cu fotograful 

   Explica-i fotografului cum vrei sa fie stilul pozelor, ce unghiuri te avantajeaza, daca vrei mai 
multe poze instantanee ori regizate, cu fiecare membru al familiei, cu invitatii ori axate, in 
principal, pe voi, mirii. 

8. Intereseaza-te cat dureaza pana primesti albumul 

   Exista fotografi care iti dau pozele intr-o saptamana, maxim doua, dar si fotografi care au 
nevoie de o perioada mai lunga pana finiseaza albumul, mai exact o luna sau chiar doua. Acest 
lucru depinde, in mare masura, si de complexitatea si numarul pozelor. 

Gata, te-ai hotarat... el este fotograful ideal. 

Iti recomand sa mai pui la punct cateva lucruri, insa: 

 intreaba-l daca mai sunt si alte costuri suplimentare legate, de exemplu, 
de transport, procesarea fotografiilor, etc. 

 daca filmele folosite trebuie platite separat 

 stabiliti un numar aproximativ de fotografii pe care le doriti la nunta 
voastra 

 spune-i si in ce format doresti sa pastrezi amintirile, pe suport digital, 
hartie fotografica, etc. 
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 Cum sa iti alegi rochia potrivita? 
 

 
 

      Probabil ca ai visat la momentul alegerii rochiei de mireasa cu mult timp inainte ca iubitul 
tau sa te ceara in casatorie. In copilarie, orice fetita admira miresele si isi imagineaza pana 
in cel mai mic detaliu cum va arata ea in ziua nuntii. A fi mireasa este un vis pe care orice 
femeie il poarta in suflet inca de la primii fiori ai iubirii. 
     Iata ca a venit momentul in care barbatul mult asteptat a sosit, si va transforma visul in 
realitate. In febra pregatirilor, pline de entuziasm si imbatate de universul de basm al 
rochiilor de mireasa, de multe ori scapam din vedere cateva aspecte decisive pentru 
alegerea unei rochii de mireasa potrivite. Nu intotdeauna un model superb de rochie, care 
cade perfect pe un manechin de plastic sau pe un fotomodel in revista, se potriveste stilului 
si conformatiei tale. Ideal ar fi sa faci alegerea in functie de modelele care te avantajeaza pe 
tine, astfel incat rochia de mireasa sa te transforme in printesa la care ai visat din copilarie.  
 

Sfaturi pentru achizitia unei rochii de mireasa potrivite 

         Este important sa incepi din timp cautarea ei pentru a putea proba mai multe modele, 

pentru a participa la targurile special organizate pentru nunti si pentru a nu intra in panica pe 

ultima suta de metri. 

         Cel mai important in febra cautarii rochiei de mireasa este sa tii cont de urmatoarele 

sfaturi: 

 Daca nu ai nici o idee despre felul in care vrei sa arate rochia ta, si nici nu te-a 

preocupat pana acum ce genuri de rochii sunt la moda, indicat ar fi sa te 

documentezi cat mai mult cu ajutorul revistelor de specialitate, prin internet sau 

chiar prin prezentari de gen. Exista o varietate de modele: rochii dintr-o bucata 

sau compuse din 2 piese, rochii lungi sau scurte, cu trena sau fara trena, rochii 

pe crinolina, pe tul, tip sirena, mulate, clasice sau moderne. Alegerea va fi cu atat 

mai dificila daca nu stii nici ce-ti doresti si nici ce se potriveste siluetei tale. 

 Inainte sa pleci la cumparaturi aminteste-ti ca felul in care o rochie de mireasa 

arata in vitrina sau in catalog nu este acelasi cu felul in care va arata ea pe tine. 

La inceputul cautarilor fa un efort si probeaza cat mai multe stiluri si modele de 
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rochii de mireasa. Chiar daca nu iti plac, e posibil ca vazand cum pica pe tine sa 

te razgandesti, si sa descoperi ca anumite modele ti se potrivesc mult mai bine 

decat ti-ai fi imaginat. Si in fond, tot ce te `costa` sunt doar cateva minute 

pierdute in plus. 

 La inceputul cautarilor, pleaca de acasa cu gandul ca NU vei cumpara azi, 

intrucat alegerea rochiei necesita multe saptamani de cautare si in nici un caz nu 

ti-ai dori sa te repezi la prima rochie pe care o probezi. In plus, achizitionarea 

propriu-zisa a rochiei ar trebui sa o faci in momentul in care iti ramane gandul la 

cum iti vine un anumit model, desi intre timp ai mai probat foarte multe altele. 

Asadar programeaza aceasta activitate cu cateva luni inainte de evenimentul 

propriu zis, si nu face economie la numarul de probe. 

 Atunci cand probezi rochii de mireasa este importanta si parerea unei terte 

persoane. De aceea fii atenta pe cine alegi sa te insoteasca in marea aventura 

prin magazine. Cauta o companie placuta, dar mai ales priceputa, cu un simt 

estetic dezvoltat (si, bineinteles, de incredere- pentru a tine secret modelul 

rochiei). Majoritatea mireselor aleg sa fie insotite de mama, sora sau de 

domnisoarele de onoare. Incearca totusi sa nu pleci la probat de rochii cu prea 

multe prietene in jur, pentru ca e posibil sa obosesti mai mult din cauza 

comentariilor lor, decat din cauza probelor indelungate. 

 Este foarte important sa nu te lasi prada primelor impresii pe care ti le face 

vizionarea unei rochii. Combina modele intre ele si schimba accesorii. Incearca 

atunci cand probezi o rochie sa iti prinzi parul in coc, daca intentionezi sa faci 

acelasi lucru si cand vei fi mireasa. Nu uita ca nu numai rochia dicteaza tinuta 

finala a miresei, ci si cofura, machiajul, accesoriile. 

 Daca ti-e greu sa gasesti un model de rochie care te avantajeaza, incearca sa 

retii pe `fragmente` cum iti doresti linia gatului, a manecilor, a fustei, a taliei, etc. 

In acest fel te vei apropia cu inca un pas de rochia potrivita stilului si siluetei tale, 

si vei sti ce sa ceri cand in magazine. Intr-un final va fi posibil, stiind cum iti 

doresti fiecare element, sa o descrii unei croitorese si sa o faci la comanda. 

 Analizeaza cu multa atentie comoditatea rochiei. Noaptea nuntii este cea mai 

minunata din viata ta, dar si cea mai solicitanta. Nu uita ca trebuie sa fii in 

permanenta in centrul atentiei si in toiul actiunii, sa te invarti printre toti invitatii, 

sa faci poze, sa dansezi si mai ales sa ai tot timpul zambetul pe buze. Atunci 

cand probezi o rochie incearca sa mimezi plimbatul prin sala, asezatul pe scaun, 

dansatul, mersul la toaleta, intrarile pe usile inguste si deplasarea cu masina. Nu 

uita ca va trebui sa pozezi foarte mult, iar o rochie care necesita o aranjare 

minutioasa la fiecare poza te va face sa pierzi timp. Intreaba-te daca vei putea sa 

te duci la toaleta singura. Gandeste-te daca dupa ce vei dansa cateva ore fara 

oprire nu vei fi teribil de transpirata (ceea ce nu da deloc bine la o mireasa). Nu 

uita sa iei in considerare modalitatea de deplasare la biserica si restaurant, ca sa 

nu ai surprize neplacute (sa nu intri pe usa masinii). Daca alegi o rochie cu trena, 

cauta o modalitate ca aceasta sa poata fi prinsa sau detasata pentru nu te 

incomoda sau pentru a nu fi calcata, atunci cand dansezi. Tine minte ca trebuie 

sa arati minunat, dar deopotriva sa te si simti minunat! 



   
 

14 
 

 Dupa ce ai ales un model, acorda atentie deosebita la materialul din care este 

facuta sau din care doresti sa o comanzi. Gandeste-te daca vei putea sa il 

asortezi si daca vei gasi usor accesorii potrivite. Daca ai deja o parte din 

accesorii (pantofii, gentuta sau un set de bijuterii), incearca sa potrivesti 

materialul cu accesoriile, si nu invers. 

 Inainte sa cumperi/comanzi rochia de mireasa intereseaza-te daca au servicii 

auxiliare cum ar fi calcat, spalat si depozitare, si daca acestea sunt incluse in 

pret sau trebuie sa platesti suplimentar. 

 Rochia aleasa este precum barbatul ales, de indata ce te-ai vazut imbracata in 

ea, nu o mai poti uita, te gandesti si visezi la ea zi si noapte. Nu o cumpara din 

prima! Fa-ti un obicei sa pleci la probat de rochii cu un aparat foto dupa tine, 

astfel incat chiar daca nu o vei mai gasi sa o poti comanda mai usor. Daca simti 

ca ai gasit rochia potrivita, mai fa un efort si mai vizioneaza si altele timp de 

cateva zile. Daca orice ai vedea si ai proba, tot la acea rochie te gandesti, atunci 

e cazul cu adevarat sa o cumperi sau sa o comanzi. 

 O data alegerea facuta si rochia cumparata, NU TE MAI UITA la alte modele de 

rochii de mireasa. In permanenta vei avea tendinta sa o compari cu modelele pe 

care le vezi, sa te intrebi daca ai facut bine ca ai cumparat-o deja, sa regreti ca 

nu ai mai asteptat! Incearca daca vezi `alb` in fata ochiilor sa intorci privirea. Tu 

ai ales deja rochia TA de mireasa… restul modelelor sunt pentru alte femei! 

Doresti o rochie de mireasa deosebita la un pret rezonabil? Inchiriaza! 
             Rochia de mireasa este rochia care o vei purta doar in ziua nuntii tale. Ar fi destul de 
dificil (daca nu chiar imposibil) sa incerci sa transformi rochia de mireasa intr-o rochie de ocazie. 
Daca nu te gandesti sa o pastrezi pe viata, intr-o cutie ascunsa undeva in casa, ca amintire 
pentru nepotii tai, poti alege o rochie de mireasa de inchiriat. Marele avantaj al inchirierii este ca 
iti poti permite sa inchiriezi o rochie scumpa, pe care nu ai avea bani sa o cumperi. De obicei un 
magazin de inchiriat rochii are o gama de modele de lux, cu accesorii si materiale scumpe, iar 
modelele sunt de regula unicate. Dupa ce ai vizionat un catalog, poti incepe probele cau cat mai 
multe rochii. Alege in tihna, nu te grabi, compara modelele si conditiile de inchiriere. Trebuie sa 
stii toconditiile de inchiriere, de la servicii auxiliare (calcat, spalat, depozitare) la penalizari in 
cazul in care apar deteriorari ale acesteia. Afla daca fac si livrari acasa, in cazul in care esti 
foarte ocupata si nu ai timp sa treci sa o iei. 
 
Nu gasesti nimic sa-ti placa? Apeleaza la o casa de moda sau croitoreasa priceputa! 
           Daca nimic din ce ai vazut in magazine nu te-a satisfacut pe deplin, atunci e timpul sa 
apelezi la o casa de moda sau la o croitoreasa priceputa. Astfel vei alege intocmai modelul si 
materialul care iti plac cel mai mult si vei avea intr-adevar o rochie speciala. O croitoreasa 
priceputa va face din tine o adevarata printesa. Important este doar sa mergi prin oras la probe 
si sa decizi care sunt elementele rochiei care te avantajeaza (linia fustei, a umerilor, a gatului, a 
manecilor, a taliei, etc). Fa-ti programare din timp la croitoreasa, pentru ca o croitoresa 
priceputa va avea intotdeauna agenda plina de clienti. Nu lasa pe ultima suta de metri alegerea 
unei croitorese, incepe sa cauti o croitoreasa potrivita cu cel putin 6 luni inaintea nuntii. Nu 
incepe insa executia rochiei mai devreme de 2 luni inaintea nuntii. Este posibil ca intre timp, din 
cauza emotiilor si a stresului sa ai modificari de greutate semnificative si astfel poti risca ca 
rochia sa nu poata fi modificata pentru noua ta silueta. Ideal este sa decizi cu ce casa de moda 
sau croitoreasa vei lucra, sa rezervi data si sa dai un avans astfel incat sa fii sigura ca va avea 
timpul rezervat pentru tine, dar sa nu incepeti probele pentru rochie decat cu 2 luni inaintea 
evenimentului. Nu te repezi sa alegi o casa de moda sau o croitoreasa exclusiv dupa criteriul 
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pret scazut! In fond iti doresti o rochie reusita la un pret rezonabil, si nu o rochie nereusita dar 
foarte ieftina. Inainte sa te hotarasti asupra croitoresei cu care vei colabora, cere referinte 
pentru a vedea rochiile deja facute, si daca iti place ce vezi si ti se pare ca lucreaza pe gustul 
tau, atunci mergi mai departe si discuta detaliile. Daca te-ai decis pentru o casa de moda, 
asigura-te ca pozele prezentate sunt realizate chiar de croitoreasa care va executa si rochia ta. 
Inca de la inceputul colaborarii trebuie sa vezi cat mai multe modele si tipuri de materiale pentru 
a reusi in final sa te hotarasti asupra celui mai potrivit pentru tine. Comunicarea este foarte 
importanta, de aceea fa-ti cunoscute toate dorintele si ideile pe care le ai. Vezi daca este 
receptiva la toate aspectele care te intereseaza si cel mai important asigura-te ca stie ce te 
avantajeaza ca silueta. Discuta de la inceput bugetul pe care il ai la dispozitie si afla ce detalii 
(aplicatii, accesorii, modificari) ar putea sa te coste in plus. Stabiliti de la inceput numarul de 
probe la care vei participa si felul in care se vor desfasura intalnirile. Fa cunoscut termenul limita 
la care trebuie sa fie gata rochia. Intreaba daca iti ofera serviciile auxiliare precum calcatul, 
spalatul sau depozitarea rochiei pana in ajunul nuntii in pret sau le platesti in plus. 
 
Ce gen de rochie de mireasa e potrivita pentru silueta ta? 
        Atunci cand alegi modelul rochiei de mireasa trebuie neaparat sa tii cont de forma corpului 
tau. Nici un corp nu este perfect, si tocmai de aceea este intotdeauna loc pentru cateva 
modalitati de a estompa unele imperfectiuni si de a sublinia formele frumoase acolo unde este 
cazul. In alegerea unei rochii trebuie sa tii cont de stilul si personalitatea ta, dar si de trasaturile 
si conformatia trupului. 
Iata mai jos cateva idei care iti pot veni in ajutor, daca te intrebi ce gen de rochii ti s-ar potrivi 
mai bine la trasaturile si silueta ta: 

 

 

 

 Mirese cu chip angelic 

  

        Un asfel de chip dragalas asemeni unei fecioare din povesti nu are 

nevoie decat de o rochie simpla, clasica pentru a avea stralucirea unei 

printese. Nu alegeti o rochie inzorzonata, un decolteu obraznic sau maneci 

prea ample. O simpla rochie usor evazata, cu sau fara bretelute (eventual 

pe corset), este perfecta pentru a pune in evidenta un astfel de chip. 

 

 
 

 

 

 Mirese Minione 

        Evita rochiile cu talie normala, sau cele clasice pe corset, intrucat 

acestea vor sublinia si mai mult lipsa inaltimii. Fugi de talii bine definite sau de 

tinutele de mireasa din doua piese. Fereste-te pe cat posibil si de rochiile tip 

`printesa`, cu fusta extrem de plina. Daca vrei sa creezi impresia de inaltime 

si alungire, orienteaza-te cel mai bine catre o talie `imperiala` (imediat sub 

bust) si cu o linie a rochiei usor evazata sau catre rochii fara talia delimitata. 

De asemenea, ar fi ideal sa te orientezi catre rochii cu bretelute simple sau cu 

barete trecute pe dupa gat, pentru a crea si mai mult impresia de `prelungire` 

a siluetei. Si neaparat sa apelezi la pantofi cu toc inalt!  
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 Mirese Inalte 

        Daca esti extrem de inalta, incearca sa alegi un model cat mai simplu 

de rochie, astfel incat sa se potriveasca si cu restul trasaturilor, dar sa nu 

creeaza si mai mult senzatia de inaltime. Nu alege rochii prea bogata nici ca 

fusta, si nici cu decolteuri prea mari sau cu maneci bufante. Incearca sa 

alegi o rochie la care sa existe si cateva elemente de orizontalitate (linia 

umerilor de tip `barcuta`, linia taliei sa fie dreapta si bine conturata), si sa te 

feresti de elementele de verticalitate (linia taliei in `V`, bretele la rochie si 

mai ales pe dupa gat, etc). Ai putea incerca o rochie pe corset, dar dreapta, 

usor evazata sau stil sirena. 

 Mirese un pic plinute 

        Pentru siluetele plinute recomadarile noastre ar fi un model de rochie 

pe corset si cu fusta usor evazata sau foarte evazata (in nici un caz o fusta 

tip `printesa`), sau o rochie cat mai simpla, fara sa accentueaze linia taliei. 

Se poate pune accentul pe volumul sanilor, daca se doreste aceste lucru, 

si se poate alungi silueta prin crearea impresiei de talie in `V`. Daca aveti 

umeri frumosi, alegeti un model cu bretele pe dupa umeri, care de 

asmenea alungesc si inalta silueta. Daca vi se pare ca nu puteti evidentia 

talia, puteti alege un model cu talie inalta, adica imediat sub sani. Nu ezitati 

sa apelati la maneci, fie ele drepte sau evazate, din voal sau dantela, daca 

va simtiti incomfortabil cu mainile dezgolite. 

 

 Mirese un pic prea slabute 

        Din pacate culoarea alba nu are ca efect `ingrasarea` intotdeauna, 

iar rochia de mireasa tinde sa demonstreze acest lucru. Dar nu este cazul 

sa intrati in panica. Chiar daca cele mai multe modele vor parea a va 

dezavantaja, veti rasufla usurate dupa ce veti incerca modele cu talia 

inalta, usor evazate, care vor ascunde in faldurile lor impresia de silueta 

slaba. Daca sunteti extrem de norocoase sa aveti sanii de dimensiuni 

considerabile, puteti opta si pentru modele pe corset, iar in partea de jos 

tip `printesa` sau foarte evazate. 

 

 

 Mirese gravidute 

        Nimic nu poate fi mai frumos decat o mireasa care sa fie si mama in 

mod vizibil. De aceea, nu este cazul sa incercati sa ascundeti acest lucru, ci 

doar sa-l prezentati asa cum merita. Noi va sfatuim sa alegeti modele cu 

talia inalta, cu atat mai mult cu cat cine stie cat de mult va creste bebe-ul 

din burtica in ultimele luni inaintea nuntii!? 

 



   
 

17 
 

 

 Mirese cu talia slab conturata 

        In cazul in care ti se pare ca nu ai o talie extrem de bine conturata, in 

nici un caz sa nu apelezi la o rochie dintr-o singura bucata usor sau deloc 

evazata, si nici la o rochie din doua piese (corset plus fusta). Incearca sa 

mergi pe trucuri estetice care sa creeze impresia unei talii foarte bine 

conturate. Ai putea, de exemplu sa incerci un model de rochie cu broderia 

sau croiala in dreptul taliei sub forma de `V`, care sa sublinieze linia taliei. 

Daca aceasta subliniere fortata a taliei este dublata de o fusta foarte bogata 

de `printesa`, efectul va fi garantat! Daca nu, poti alege o rochie cu talie 

inalta, si usor sau extrem de evazata in partea inferioara. 

 

 Mirese cu trupul clepsidra 

  

        Daca aveti o talie subtirica si foarte bine conturata, cel mai bine este 

sa alegeti o rochie pe corset, care sa sublinieze frumusestea taliei. Daca 

soldurile si bustul sunt bine proportionate si echillibrate, atunci ar fi pacat sa 

nu alegeti o rochie care sa va puna toate atuurile in lumina, cum ar fi o 

rochie gen `sirena` sau o rochie complet mulata pe corp. 

 

 

 Mirese cu umerii mai proeminenti 

        Daca ai impresia ca umerii tai sunt ceva mai lati decat ar trebui, 

orienteaza-te catre modele cu linia umerilor tip `barcuta`, dar nu cu barete 

ci cu linia din zona umerilor destul de lata, astfel incat sa acopere minim 5-6 

cm din zona de delimitare a mainilor de umeri. In felul acesta vei putea 

purta in partea de jos a rochiei orice model de fusta, in functie de silueta ta. 

Daca soldurile au aproximativ acelasi diametru ca si umerii, ai putea merge 

chiar pe o rochie mulata, tip `sirena` sau dreapta. Daca soldurile sunt mai 

mici/mari decat umerii, alege in partea de jos un model de fusta tip 

`printesa` sau macar puternic evazata. 

 

 Miresici cu umerii mai ingusti 

        Umerii ingusti pot fi mascati prin bretele late sau `triunghiulare`, care 

sunt prinse intr-un singur punct de rochie, dar devin din ce in ce mai late 

catre umeri. De asemenea, bretelele incrucisate sau rochitele cu maneci 

scurte (eventual un pic bufante) pot masca exrem de bine acest aspect. 
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 Mirese cu umerii frumosi 

       Daca aveti umerii foarte frumosi, cu pielea fina, bine conturati, nici 

prea plini dar nici prea slabi, ar fi un mare pacat sa nu-i scoateti in 

evidenta. Contrar anumitor pareri, rochiile fara bretele si fara umeri nu 

evidentiaza umerii la fel de mult ca o linie speciala a gatului, cu barete 

adunate pe dupa gat, sau o rochie pe gat si cu umerii decupati. 

 

 

 

 Mirese cu solduri mai proeminente 

        Pentru femeile cu soduri ceva mai dezvoltate, rochiile mulate, drepte 

sau usor evazate nu reprezinta o alegere inspirata. Ideal ar fi o rochie cu 

fusta tip `printesa`, extrem de bogata, pe crinolina. Pentru a retusa si mai 

mult efectul creat de solduri, se mai poate apela la coborarea artificiala a 

taliei, astfel incat rochia sa aiba talia cu 2-3 cm. mai jos decat linia normala a 

taliei. Daca aceasta linie a taliei artificial coborata are si forma de `V`, atunci 

efectul va fi si mai puternic. Atentie insa, sa nu creati prin coborarea prea 

mare a taliei senzatia de `picioare scurte`. Puteti evita acest lucru si prin 

apelarea la pantofi cu toc foarte inalt. 

 

 Mirese cu soldurile inguste 

         Daca aveti soldurile inguste, nu alegeti rochiile drepte, mulate sau usor 

evazate. Sfatul nostru ar fi sa probati modele tip `printesa`, chiar din acelea 

pe crinolina, pentru a putea masca lipsa unor solduri mai bine dezvoltate. 

 

 

 

 Mirese cu gatul lung si frumos 

        O rochie pe gat elimina complet impresia de gat prea lung sau prea 

subtire, iar daca modelul este bine ales, poate chiar transforma acest 

dezavantaj intr-un avantaj. Daca aveti si umerii frumosi, cu atat mai bine! 

Daca nu doriti o rochie pe gat, puteti opta pentru o rochie cu un decupaj 

frumos in dreptul decolteului. Daca doriti ca privirile sa fie atrase de 

frumusetea gatului, evitati purtarea unui colier prea bogat si mergeti pe un 

simplu medalion (care de multe ori poate fi chiar mai elegant decat un colier 

bogat). 
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 Miresici cu sanii mai mici 

        Nu toate lumea s-a nascut cu sanii Pamelei Anderson (hei, de fapt 

nici chiar Pamela!). Dar nu toate miresele trebuie sa poarte decolteuri 

obraznice care sa puna accentul pe dimnsiunea sanilor. Daca nu aveti 

sanii foarte mari, cel mai indicat ar fi sa gasiti elemente care sa distraga 

atentia dinspre zona sanilor inspre zonele adiacente (gat, umeri, maini, 

talie). De exemplu un model de rochie cu bretelute subtiri si cat mai 

simple, eventual cu o broderie aplicata peste zona pieptului, poate chiar 

inspre talie. In nici un caz nu alegeti un model de rochie fara aplicatii, 

dantele sau broderii pe partea de sus a rochiei. Feriti-va de modelele din 

doua piese, si de cele fara umeri sau bretele. Daca vi se potriveste, puteti 

chiar sa alegeti un model de rochie care prin forma partii de sus sa 

sugereze doua `semilune`. 

 

 Mirese cu sanii bogati si frumosi 

        Nimic nu este mai potrivit pentru o mireasa cu sanii bogati, decat sa-i 

puna in evidenta. Veti gasi numeroase modele care sa va avantajeze, totul 

este sa tineti seama si toate celelalte caracteristici ale siluetei in alegerea 

rochiei potrivite. Indiferent daca veti alege un model care sa accentueze 

volumul sanilor fara a-i arata privirilor indiscrete sau daca veti opta pentru un 

decolteu indraznet, nu uitati ca imaginea unei mirese trebuie totusi sa fie 

plina de eleganta, rafinament, gratie, puritate, inocenta. Sfatul nostru ar fi sa 

lasati rochiile indecente sau prea avangardiste pentru alte petreceri, iar ca 

mireasa sa alegeti in primul rand ceea ce va avantajeaza dar si ceva care va 

va face sa zambiti si peste zeci de ani cand veti privi pozele. 

 

        Dupa ce ti-ai cumparat rochia de mireasa, nu uita de accesorii. De la voal, pantofi si pana 

la accesorii de par, toate sunt importante si trebuie sa fie in ton cu stilul rochiei, de aceea 

necesita timp pentru a le gasi pe cele potrivite. 

        De asemenea, mirele trebuie sa plece  in cautarea costumul potrivit pentru aceasta zi 

speciala si sa isi aleaga si accesoriile (lavaliera/papion, pantofi, butoni, curea). Fiecare dintre 

voi va face asta  in compania unei persoane de incredere, care  sa poata da si sfaturi sincere  la 

nevoie. 
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 Cum sa  iti alegi coafura de  mireasa? 

 

Multe femei îşi aleg rochia de nuntă şi accesoriile de păr înainte să aleagă coafura, pentru că modelul şi croiala 

rochiei influenţează look-ul final. 

Caută dinainte informaţii atât online, cât şi în magazin, ca să ai o idee despre coafurile pe care ţi-ar plăcea să le porţi 

sau nu. 

Iata cateva sfaturi recomandate de noi: 

 Caută-ţi din timp un hair styilist pentru probe de coafuri 

 Lasă stilistul să-ţi vadă părul natural pentru a şti cu ce tip de păr lucrează 

 Adu fotografii care te inspiră, accesoriile de păr şi o poză cu rochia ta 

 Nu te mulţumi cu o singură probă de coafură dacă nu eşti mulţumită de rezultat 

 Nu folosi prea multe produse când îţi speli părul în seara dinaintea probei la 
coafor 

 Nu te opune unei schimbări radicale a look-ului sau a culorii părului tău dacă 
stilistul tău o recomandă 

 Creează-ţi o rutină sănătoasă de îngrijire a părului înainte de nuntă 

 Foloseşte produse care se potrivesc tipului tău de păr 

 Tunde-ţi vârfurile cu o lună înainte de nuntă 

 Consumă legume verzi şi acizi graşi omega 3 şi 6 pentru a avea un păr strălucitor 

  

 Cum sa iti alegi make-up artistul pentru ziua nuntii? 

 

 Alege make-up artist-ul dupa abilitatile profesionale si personale 

         Un make-up artist ar trebui in primul rand sa aiba veleitati de artist, sa vada fata clientului 

precum o panza alba pe care sa creeze o opera de arta. De aceea, atunci cand alegi un make-

up artist este important sa te documentezi inainte despre el, despre studiile sale de machiaj, 

despre portofoliul acestuia, din site-ul sau de prezentare, din pagina de Facebook, etc. Atunci 

cand te uiti la portofoliul make-up artist-ului, acorda o atentie deosebita asupra detaliilor. 
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Portofoliul este cel mai important lucru dupa care te poti ghida, asa ca nu ignora acest lucru. In 

plus, cei mai buni make-up artisti sunt cei care au la baza studii serioase de machiaj si au 

absolvit scoli cunoscute de make up. 

        De asemenea, este foarte important sa te si intelegi bine cu make-up artistul, de aceea ar 

trebui sa ai o prima discutie la telefon si dupa care si o intalnire, sa vezi daca este o persoana 

calma, prietenoasa, care iti da explicatii, pentru ca cel mai probabil asa se va purta si la proba 

sau in ziua nuntii. Daca stii ca esti o fire agitata si vrei sa ai totul sub control, un make-up artist 

calm si sigur pe sine te va ajuta, te va calma si te va elibera de tot stresul, pentru ca tu sa-ti 

incepi ziua cea mare simtindu-te fabulos. 

  Mergi la un machiaj de proba daca iti doresti asta 

         Machiajul de proba este important pentru unele mirese, inainte de a se decide pe cine va 

alege. 

         Va trebui sa platesti pentru o astfel de proba, ceea ce este si normal din moment ce 

make-up artist-ul petrece acelasi timp si consuma aceleasi produse ca si in ziua nuntii. De 

aceea este indicat sa realizezi aceasta proba intr-o seara in care iesi in oras, pentru a verifica si 

rezistenta acestuia. 

        La proba de machiaj este foarte bine sa discuti deschis si sa-i spui exact ceea ce-ti doresti, 

alaturi de informatii despre cum te machiezi zilnic, ce culori iti plac, ce culori nu ai folosi 

vreodata, ce produse de make-up folosesti. Ii poti arata make-up artist-ului inclusiv colaje cu 

machiaje care-ti plac, cum o sa ai coafat parul si cum va arata rochia de mireasa. 

       Un make-up artist profesionist iti va spune daca ideile tale nu sunt potrivite pentru 

fizionomia ta si nu ii va fi teama sa te contrazica. In prima faza iti va analiza fata si 

personalitatea pentru a determina ce machiaj ti se potriveste cel mai bine. De asemenea isi va 

lua si notite pentru a sti ce nuante a folosit, ce fel de gene false, numele produselor si codurile 

acestora. Acest aspect este esential pentru a se asigura ca iti va face acelasi machiaj si in ziua 

nuntii. 

          Poti de asemenea sa-i spui sa nu foloseasca un mix de nuante pentru ruj, pentru ca iti va 
fi greu sa-ti refaci machiajul in timpul nuntii. Puteti stabili impreuna nuanta si apoi ti-o poti 
cumpara si tu pe aceeasi pentru a o avea in ziua nuntii. De asemenea vezi cu ce produse te 
machiaza, daca acestea sunt profesionale sau nu. Il poti intreba ce produse foloseste, pentru ca 
cei care folosesc produse profesionale de buna calitate, cu siguranta vor raspunde extrem de 
degajati la astfel de intrebari. 
 
         Observa de asemenea si cat de deschisi sunt in a te multumi. Dupa finalizarea 

machiajului, daca afara este inca lumina, cel mai bine este sa te uiti intr-o oglinda si in lumina 

naturala pentru a te asigura ca-ti place rezultatul. Incearca sa te imbraci intr-o culoare deschisa, 

asemanatoare cu rochia de mireasa, deoarece culorile stridente pot influenta imaginea generala 

a machiajului. Asigura-te ca ti-ai facut o exfoliere usoara cu cateva zile inainte pentru a avea 

tenul curat. 
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 Atunci cand ai gasit ce-ti place, confirma programarea 

         Confirmarea programarii este esentiala, mai ales cand vine vorba de un make-up artist 

bun. Cei mai buni profesionisti sunt rezervati cu mult timp inainte, mai ales in sezon. La fel cum 

iti rezervi formatia sau locatia daca vrei sa fie ceva cu totul special, la fel este nevoie sa-ti 

rezervi si make-up artist-ul, daca vrei sa gasesti un adevarat profesionist. 

 Bugetul investitiei 

         Principalul motiv pentru care majoritatea mireselor nu recurg la un make-up artist este 

bugetul. Desi vei aloca o suma deloc de neglijat, trebuie sa tii cont de faptul ca un bun make-up 

artist investeste constant in produse, munca, cursuri de perfectionare, pentru a-si face treaba cu 

profesionalism. Pentru un make-up artist profesionist, acest job nu este unul part-time sau in 

timpul liber, ci o profesie care trebuie respectata si recompensata. 

 Cum iti alegi invitatia de nunta? 

 

         Invitatia de nunta da tonul marelui eveniment, fiind primul lucru cu care invitatii tai vor intra 

in contact, si, cu siguranta, iti doresti sa fii la inaltime si sa le faci o impresie buna! Pentru ca, 

vorba aceea, prima impresie conteaza! 

 Alege cu stil 

         Invitatia de nunta este ambasadorul nuntii tale, asa ca ea trebuie sa reflecte 

personalitatea ta. Pentru a le impartasi celorlalti din emotia si bucuria casatoriei tale, poti alege 

intre stilul glamour, vintage sau modern, pe cel care ti se potriveste cel mai bine. 

 Culoarea preferata 

          Fie ca preferi tonurile delicate sau indraznete, culorile care iti definesc nunta trebuie sa se 

regaseasca si in invitatia aleasa. Pentru a intregi tabloul nuntii tale, este esential sa-i ceri 

specialistului sa le realizeze in varianta cromatica visata de tine. 

 Calitatea - un must-have 

         Sa oferi o invitatie de calitate este un semn de respect fata de invitatii tai. De aceea, este 

important ca materialele, accesoriile si finisajele invitatiilor, sa fie de cea mai inalta calitate, 

pentru a avea garantia unei nunti reusite. 
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 Economiseste timp 

         Cand iti pregatesti nunta, timpul este pretios si fiecare clipa conteaza. Apeleaza la 

specialistii care imprima, finiseaza si asambleaza complet invitatiile, acestea fiind gata de oferit. 

 Design unitary 

         Nunta trebuie sa fie un tot unitar. De aceea, se recomanda conceperea intregii game a 

papetariei de nunta in functie de modelul ales. Astfel, designul invitatiei tale se poate regasi in 

meniuri, place carduri, inele de servet, numere de masa. 

 Cum sa iti alegi marturiile pentru nunta? 

 

             Iata cateva sugestii de care sa tii cont in alegerea marturiilor de nunta: 

  Alege marturii de nunta ieftine. Daca bugetul de nunta este restrans, poti opta pentru 

marturii tip cutiuta, pe care sa le asamblezi singur si sa le umpli cu bomboane. Marturiile 

se ofera de regula personalizate cu numele mirilor si data nuntii. 

 Alege marturii de nunta utile. Pentru o nunta memorabila, de la care invitatii sa 

ramana cu amintiri placute, mizeaza pe marturiile de nunta utile. De la marturiile solnite 

din ceramica in forma de inimioare la marturiile de nunta desfacator sticla, la nuntile din 

acest an se poarta cadourile practice, care pot fi folosite dupa eveniment. 

 Alege marturii de nunta cu dublu rol. Daca vrei sa le oferi invitatilor niste tratatii dulci, 

dar nu te multumesti doar cu acest lucru, mizeaza pe marturiile sarmulita realizate din 

metal. Acestea vin in diferite forme (bicicleta, inimia, colivie, cutiuta) si pot fi pastrate la 

loc de cinste in casele invitatilor dupa consumarea bomboanelor. Marturiile sarmulita au 

un design atractiv si reprezinta cadoul perfect pentru nuntile vintage. 

 

 Alege marturii nunta semne de carte. Acestea vor fi apreciate in primul rand de 

iubitorii de lectura si reprezinta un cadou amintire foarte placut. Invitatii isi vor aminti cu 

drag de nunta voastra ori de cate ori vor folosi semnele de carte primite in dar. 

 Alege marturii nunta figurine folclorice. Iubitorii de arta populara pot oferi invitatilor 

marturii de nunta figurine din lemn pictate manual. Acestea se aleg dupa zona de 

provenienta a mirilor. Simpaticele figurine folclorice reprezinta cea mai buna idee pentru 

o nunta autentic romaneasca. 

https://www.selfevents.ro/marturii-nunta-semne-carte/Marturii-de-nunta-semn-de-carte-ingeras-376.html
https://www.selfevents.ro/marturii-nunta/marturii-nunta-semne-carte/
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 Alege marturii de nunta Mrs & Mr. Acestea sunt folosite cu precadere la nuntile Black-

Tie, dar si la alte evenimente speciale. Astfel de marturii ii reprezinta simbolic pe cei doi 

miri, iar marturiile sare si piper in forma de inima, respectiv marturiile cutiuta Mire si 

Mireasa sunt cele mai solicitate de pe piata. 

 

 Cum sa iti alegi verighetele potrivite? 

          Sau, altfel spus, simbolul iubirii eterne, care va arata lumii intregi ca ti-ai gasit alesul 

inimii, ca sunteti perechea perfecta! 

 

 Alegeti impreuna. Puneti deoparte cel putin doua weekend-uri pentru alegerea 

verighetelor potrivite. Mergeti doar voi doi si vizitati cat mai multe magazine. Si daca 

ajungeti intr-un impas pentru ca nu va puteti hotari la acelasi model, nu uitati ca, din 

fericire, suntem diferiti: de ce nu si verighete diferite. 

 Metalul. In secolul XXI, verighetele pot fi din aur alb, galben, roz sau platina: ai atatea 

optiuni! Diferentele dintre ele ar fi, in principal, urmatoarele: aurul de 14 kt este mai dur 

pentru ca are mai multe aliaje, si tocmai de aceea este mai rezistent in timp. Cu toate 

acestea, aurul de 18 kt este mai pretios, fiind mai pur. Si, nu in ultimul rand, platina este 

recunoscuta ca fiind cel mai dur metal. Deci, care va fi alegerea voastra? 

 Confort. Pentru ca o sa purtati verighetele zilnic, tot restul vietii voastre, trebuie sa vi se 

potriveasca perfect. Rolul bijutierului este, asadar, sa va ajute sa gasiti impreuna masura 

perfecta, dar nu va faceti griji, pentru ca modelele clasice se pot oricand modifica, daca 

este nevoie. 

 Model. Desi este tentant sa va inscrieti in trend si sa alegeti ultimul model de verighete 

in 3 combinatii de aur, cel mai probabil peste cativa ani nu o sa va mai placa. Asa ca mai 

bine incercati un model mai clasic, care sa nu se demodeze in timp si nu veti avea 

regrete. 

 Cumparati din timp. Cele mai multe magazine realizeaza in ziua de azi verighetele la 

comanda si dureaza, in consecinta, cateva saptamani pana sunt gata. Incepeti, mai 

intai, cautarea pe internet, notati-va modelele preferate si porniti apoi impreuna in 

cautarea verighetelor perfecte pentru mainile voastre. 

 Intretinere. Purtandu-le in fiecare zi, verighetele (da, chiar si platina), evident ca se mai 

zgarie. Asigurati-va intai ca magazinul de la care le cumparati va include serviciul de 

curatare si intretinere, dar si (mai ales) garantia de calitate, pentru ca nu ati dori ca 

simbolul iubirii eterne, sa se deterioreze in timpul casatoriei voastre si sa fiti nevoiti sa-l 

reconditionati. 

 

 

https://www.selfevents.ro/marturii-nunta-utile/Marturii-de-nunta-sare-si-piper-inima-Mrs-Mr-370.html
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 Cum sa iti alegi lumanarile de nunta? 

 

         Alaturi de rochia de mireasa, de costumul mirelui, de flori, lumanarile de nunta reprezinta 

si ele un accesoriu foarte important al cununiei religioase. 

        Alegerea lor nu este deloc una usoara, facuta la intamplare, si pentru ca ele sa arate exact 

cum iti doresti, trebuie sa te hotarasti din timp asupra modelului care sa se potriveasca perfect 

cu tema nuntii. 

       Mai intai de toate, foarte important este sa intelegi rolul lor in cadrul ceremoniei religioase 

si, ulterior, la petrecere. 

Care este rolul lumanarilor de nunta in cadrul ceremoniei religioase? 

       Ele simbolizeaza esenta divina, lumina si dragostea care au adus impreuna si care unesc 

doua persoane pentru intreaga viata. Tocmai de aceea este foarte important ca lumanarile de 

nunta sa fie tinute de doua persoane apropiate, prieteni sau membri ai familiei, acestia jucand 

rolul de martori si purtatori de lumina in cadrul ceremoniei. 

Care este rolul lumanarilor de nunta in cadrul petrecerii? 

      Ele joaca un important rol decorativ, avand forme si marimi variate ce creeaza o atmosfera 

intima si frumoasa in timpul ritualului religios dar si dupa. 

      In traditia romaneasca, nasii sunt cei care se ocupa cu achizitionarea lumanarilor de nunta, 

insa, acest lucru nu inseamna ca nu trebuie sa te implici. Din contra, acestea trebuie alese dupa 

o analiza amanuntita asupra a ceea ce va doriti atat tu, cat si nasii, pentru nunta. 

Trucuri pentru a alege cele mai frumoase lumanari de nunta: 

 In primul rand, trebuie sa te hotarasti asupra temei nuntii pentru ca apoi sa alegi si restul 

decoratiunilor, implicit si lumanarile, in functie de aceasta. 

 Alege cu atentie marimea lumanarilor de nunta deoarece unele foarte mari si greoaie nu 

vor fi deloc confortabile pentru cei care le vor purta. Recomandate sunt cele de marime 

medie, deoarece cele mici sunt folosite, de obicei, pentru botez, ele trebuind sa 

reprezinte o stilizare a siluetei zvelte a celor doi miri. 

 Culoarea lumanarilor este si ea foarte importanta. Daca doresti o lumanare clasica, poti 

opta pentru culoarea alba, semnificand dragostea si puritatea mirilor. 
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Poti alege, insa, si din culori precum: 

Rosu: pasiune si curajul de a-ti exprima deschis sentimentele. Ideala pentru o nunta in 

plina vara. 

Galben: energie, vitalitate si entuziasm dar si o mica doza de gelozie. Ideala pentru o 

nunta care se desfasoara toamna. 

Verde: prospetime, naturalete, tinerete, perfecta pentru o nunta programata primavara. 

Albastru: relaxare, confort psihic si emotional, eleganta, ideala pentru o nunta 

organizata in sezonul rece. 

 Tine cont si de forma buchetului tau de mireasa, dar si de cel al nasei. Astfel, daca este 

rotund, aranjamentul floral al lumanarii trebuie sa aiba aceeasi forma, iar daca buchetul 

este unul din flori curgatoare, trebuie sa fii putin atenta si la florile pe care le folosesti. 

 Recomandat este ca aranjamentul floral al lumanarilor sa fie realizat din aceleasi flori ca 

si cele din buchetul tau si la nasei. De exemplu, daca buchetele voastre sunt din specii 

de orhidee si trandafiri, atunci si buchetele curgatoare atasate la lumanari ar trebui alese 

din aceeasi gama florala. Daca vrei ceva deosebit, alege ceva mai putin folosit, precum 

aranjamente din flori atipice: hortensii, frezii, floarea-soarelui. 

 Nu alege florile la intamplare, ci tine cont de semnificatia acestora: 

Trandafir: dragoste 

Orhidee: frumusetea suprema 

Bujor: timiditate 

Crizantema: bucurie 

Floarea-soarelui: loialitate, adoratie 

Iris: credinta, intelepciune 

Nufar: puritate 

 Nu alege un model supraincarcat deoarece risti sa nu se mai potriveasca cu tema nuntii 

si sa nu mai vorbim de durerile de brate ale cavalerului si ale domnisoarei de onoare. 

 Vrei ca lumanarile de nunta sa fie unice si deosebite? Atunci opteaza pentru un 

aranjament in forma de funda sau in forma de inima. In acest caz, trebuie sa te asiguri 

ca la florarie exista specialisti care stiu sa realizeze un astfel de aranjament. 

 

 Cum sa iti alegi domnisoarele de onoare? 

 

          Alege un numar de domnisoare de onoare, in functie de cat de multi invitati veti avea la 

nunta. Daca alegeti o ceremonie mai intima, limiteaza-te la un numar mai mic. 
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         Sangele apa nu se face. Daca ai o relatie buna cu sora ta sau cu viitoarea cumnata, nu 

strica sa le inviti sa-ti fie ajutoare de nadejde. Astfel veti avea ocazia sa va consolidati relatia 

pentru viitor. 

        Nu invita pe cineva din obligatie sa iti fie domnisoara de onoare. Daca in trecut ai avut si tu 

acest statut la nunta cuiva, nu inseamna ca trebuie sa intorci invitatia, mai ales daca intre timp 

nu ati pastrat legatura sau nu mai sunteti la fel de apropiate. 

        Prietena cea mai buna. Cine ti-a fost alaturi in orice moment, fie ca a fost unul fericit sau 

trist? Este meritul ei sa iti fie alaturi si in acea zi mare din viata ta, deoarece este important 

pentru ea ca tu, prietena ei cea mai buna, sa fii fericita. 

       Ce asteptari ai de la domnisoarele de onoare? Vor avea un statut simbolic, doar de a fi 

frumoase alaturi de tine, sau vrei sa te ajute cu micile detalii de organizare? Nu alege pe cineva 

care stii ca nu poate sa-si indeplineasca task-urile, deoarece iti vei strica prietenia. 

       Cavalerul de onoare al miresei. Daca prietena ta cea mai buna este un… barbat, nu e nicio 

problema ca el sa iti stea alaturi impreuna cu celelalte domnisoare. La fel si mirele poate avea o 

domnisoara de onoare, daca are o prietena foarte buna. 

       Toata lumea are ceva de facut. Daca lista ta initiala pentru posibile domnisoare de onoare 

este prea lunga, poti sa selectezi doar persoanele pe care le vrei alaturi, iar celorlalte sa le dai 

cate ceva de facut pentru a se implica si ele in organizarea evenimentului. 

       Rochiile domnisoarelor de onoare. Stabiliti impreuna din timp culoarea, materialul si cine le 

plateste. Daca ai un buget generos, le poti plati chiar tu, sau, daca si le achizitioneaza ele, pot fi 

personalizate si in acelasi timp asortate. 

      Imprastie vestea. Dupa ce ai stabilit cine iti va fi alaturi, anunta pe toata lumea. Nu vrei sa 

inseli asteptarile unei amice care presupune ca va fi automat domnisoara de onoare doar pentru 

ca iesiti o data pe luna la film. 

 

 Cum sa iti alegi nasii de cununie? 

 

      Alegerea nasilor de cununie poate fi o chestiune delicata in planificarea nuntii perfecte. Nu o 

data se intampla ca mireasa sa isi doreasca o anumita pereche, in timp ce mirele se simte mai 

apropiat de un alt cuplu. Prin urmare, primul lucru pe care mirele si mireasa trebuie sa il faca 
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atunci cand isi cauta nasi este sa fie dispusi la compromisuri si sa gaseasca  perechea de care 

se simt amandoi legati sufleteste. 

    In mod traditional, se cere ca nasii de cununie sa fie urmasii celor care i-au cununat pe 

parintii mirilor, cu precadere ai mirelui si daca acest lucru nu este posibil, sa se caute rudele 

imediat apropiate. Totusi, pentru ca este vorba de o ceremonie atat de importanta, este absolut 

natural ca cei doi miri sa isi doreasca aproape la nunta si in viata un cuplu de care se simt legati 

afectiv, nu prin datorie. Tot traditia cere ca viitorii nasi sa aiba aceeasi religie ca cei doi pe care 

ii vor cununa si sa locuiasca aproape de acestia, ca sa le poata da ajutor sufletesc la nevoie. 

Mai mult de atat, trebuie sa fie deja casatoriti iar familia lor sa fie un model de evlavie si iubire in 

comunitatea in care traiesc. Se spune ca nasii trebuie alesi inclusiv cu binecuvantarea preotului 

si a parintilor. In plus, nu pot fi alesi ca nasi oamenii care s-au indepartat de valorile morale, 

persoanele divortate, oamenii de alta religie sau cuplurile necasatorite. 

 Ce rol au nasii la nunta? 

         In mod simbolic, nasii sunt parintii spirituali ai celor doi miri si, prin urmare, traditia cere ca 

acestia sa fie mai in varsta decat cuplul pe care il cununa. Tot ei sunt martorii si pastratorii 

juramintelor pe are ii fac cei doi soti si trebuie sa vegheze la respectarea acestora, sa ofere 

sfaturi de suflet atunci cand apare o problema in cuplu. Tocmai pentru ca rolul lor este atat de 

important, nasii pun cununiile pe fruntile mirilor, impreuna cu preotul. 

 Cum inviti cuplul ales sa va cunune? 

        Astazi, lucrurile sunt mult mai simple atunci cand vine vorba de alegerea nasilor. Daca sunt 

persoane foarte apropiate si stiu deja ca cei doi urmeaza sa se casatoreasca, atunci poate fi 

aproape de la sine inteles ca vor fi nasi. Totusi, ca dovada de bune maniere, este indicat sa 

invitati cuplul ales in oras, la cina, sau acasa si sa le faceti propunerea intr-o maniera cat se 

poate de delicata. Unii dintre ei pot accepta pe loc iar altii vor avea nevoie de o perioada de 

gandire. Avand in vedere ca nasitul presupune si un efort financiar considerabil, nu trebuie sa 

luati in nume de rau unui cuplu care pur si simplu nu are posibilitatea sa va fie alaturi in aceasta 

maniera. 

        In mod traditional, viitorii miri pregatesc un plocon atunci cand vor sa faca propunerea 

nasilor. Acesta consta candva intr-un curcan, vin, ulei, faina, zahar si orice altceva mai 

considerau necesar si pe placul nasilor. Daca doamna casei accepta ploconul, atunci accepta si 

propunerea de nasit. 

        Desi poate parea astazi usor desuet, cu siguranta un cos pregatit cu ofrande catre nasi 

poate fi considerat un gest elegant, cu atat mai mult daca este insotit si de un buchet de flori 

pentru nasa. 

 De ce trebuie sa tineti cont atunci cand va alegeti nasii? 

         Primul criteriu, si cel mai important, este relatia mirilor cu nasii. Este ideal ca cele doua 

cupluri sa fie legate de ani de prietenie sincera si de devotament. In al doilea rand, acestia 

trebuie sa fie casatoriti insa, uneori, in cazuri speciale, anumiti preoti pot face concesii in acest 

sens, desi nu este indicat de canoanele bisericesti. 
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        Nimeni nu trebuie sa va influenteze in alegerea nasilor, nici macar familia. De multe ori se 

poate intampla ca parintii viitorilor miri sa aiba deja in minte o pereche de nasi insa daca acest 

lucru nu va este pe plac, trebuie sa ramaneti fermi pe pozitie si sa nu platiti datoria de onoare a 

nimanui. Asa cum spuneam mai sus, nasii nu trebuie sa va fie aproape doar in ziua nuntii, ci 

pentru tot restul vietii. 

 Trebuie sa fiti foarte atenti la detaliile ce trebuie stabilite pe ultima suta de metri. Cu 

aproximativ 2 luni inainte de evenimentul mult asteptat, ar fi cazul sa trimiteti invitatiile, 

sa porniti in cautarea unei pernute pentru verighete, unei casute pentru plicuri, a 

cosuletelor pentru flori si a altor cumparaturi marunte. Dar a mai ramas ceva: dansul 

mirilor. Ideal ar fi sa stabiliti melodia pe care veti deschide seara cu valsul mirilor si sa 

mergeti la cursuri de dans pentru ca acest moment sa fie perfect. Nu uitati si de varianta 

unui dans mai...iesit din comun. Puteti incerca un colaj de melodii in care sa alternati 

ritmurile si sa aratati invitatilor ca puteti mai mult decat un simplu vals lent. Astfel, 

atrageti atentia si mai mult asupra voastra si cu siguranta momentul va fi mult mai 

apreciat de zecile sau sutele de ochi atintiti asupra voastra. 

Tot acum este momentul confirmarilor: la restaurant, la biserica, la starea civila. Este 

timpul sa alegeti modelul de tort, sa faceti pregatirile necesare cazarii invitatilor care vin 

din alt oras si sa hotarati cum vor fi asezati la masa. 

 

 Cum sa alegi tortul de nunta? 

 

       Momentul taierii tortului de nunta este la fel de important ca aruncatul buchetului de 

mireasa sau ca scoaterea jartierei de pe piciorul miresei. Tortul de nunta este elementul de 

rezistenta al petrecerii de nunta, toata lumea il va admira si se va infrupta din el. Asadar, 

alegerea tortului de nunta de vis necesita timp si atentie. Este bine ca inainte sa alegi tortul de 

nunta sa tii seama de stilul tau personal si de decorul ales pentru receptie. 

  Gandeste-te din timp. Daca nunta ta are loc in plin sezon de nunti (iunie-octombrie) sau 

daca vrei sa fie confectionat de un cofetar renumit este bine ca tortul sa fie comandat cu 

cateva luni in avans.  

 Documenteaza-te. Rasfoieste revistele dedicate mireselor, cauta pe site-urile de 

specialitate, viziteaza cofetariile si fa-ti o lista cu acele locuri care ti-au placut cel mai 

mult. Si cum sfaturile cele mai bune sunt cele de la prietenele care au trecut prin 

aceasta experienta, cauta recomandarile lor pentru a alege cel mai bun tort. 
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 Consulta-te cu jumatatea ta. Tortul de nunta trebuie sa fie o reflectie a stilului vostru 

personal prin urmare amandoi trebuie sa participati la luarea acestei decizii. Daca nu 

reusiti sa ajungeti la un numitor comun in ceea ce priveste forma tortului, atunci orientati-

va spre acel tort al carui aspect si gust se potriveste cel mai bine dorintelor voastre.  

 Stilul tortului. Tortul trebuie sa fie in armonie cu tema receptiei de nunta si sa se 

combine bine si cu celelalte elemente cum ar fi localul unde are loc petrecerea, 

anotimpul, rochia de mireasa, culoarea rochiei domnisoarei de onoare etc. Iata o lista 

care te poate inspira in alegerea tortului perfect: 

 culoarea dominantã a nuntii 

 florile care vor decora sala 

 bugetul pe care-l acorzi tortului de mireasa 

 tema si stilul nuntii 
 

       Daca bugetul nu iti permite sa apelezi la un cofetar de renume, poti incerca sa te 

interesezi daca restaurantul la care faci nunta nu realizeaza si torturi de nunta. In acest 

caz este bine sã mergi pe un stil simplu si elegant. 

       Daca totusi preferi sa fie realizat de un cofetar, este bine ca inainte de a da 

comanda pentru tort sa degusti prajiturile realizate de acesta pentru a fi sigura ca tortul 

va fi la fel de bun pe cat de bine arata. 

       Avand in vedere toate aceste detalii cu siguranta tortul de nunta ales de tine va 

conferii nuntii acel aer de eleganta si stil pe care ti le doresti. 

 

 Intrebari si raspunsuri despre noi 

Ce este hartia asta!? 
    Incercati sa o parcurgeti, fiindca are foarte multa informatie GRATUITA despre nunta. 
Dvs pierdeti daca nu o cititi, noi nu castigam nimic, este doar un mod de a educa mirii despre 
nunta!  
 
La ce ma ajuta informatia de aici!? 
  Veti intelege ce inseamna un serviciu video- foto sau dj de calitate. Veti avea ceva mai multa 
informatie decat dintr-o fotografie frumoasa oferita de cineva . “In fata poate fi gardul si in spate 
leopardul”. Veti castiga, fara niciun efort, informatia necesara pentru a realiza un 
eveniment deosebit, daca aveti rabdarea sa cititi!  
 
Daca am intrebari suplimentare , cum ma pot documenta! ? 
 Fie te alaturi celor cateva mii care ne-au contactat pentru o prezentare, fara nicio 
obligatie , fie ne gasesti pe internet cu tutorial video de prezentare! Ne gasesti oricand la 
telefon! 
 
     De ce trebuie sa tin cont la fotograf: 

- Fotograful sa fie implicat in eveniment, sa vorbeasca , sa va indrume, sa aiba initiativa 

- Trebuie prelucrate cromatic (coloristic) toate fotografiile , nu doar cele din fotobook 
- Fotograful sa explice mirilor ce au de facut in sedinta foto (aici se vede deosebirea dintre 

un fotograf de varf si un amator). Fotografia cu mamaita este aceeasi, insa ceea ce 
cauta un fotograf profesionist  in fotografia artistica difera de la cer la pamant fata de un 
entry level  
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- Este obligatoriu aparatura de backup,nu ca aparatura de varf joaca feste. Doar ca 
principiu! 

- Imbracamintea si personalitatea (ca sa nu spun comportamentul) sa fie impecabile  
- Fotogaful sa aiba aparatura de varf, ex: noi tragem cu Nikon D810 si obiectivul principal 

fiind un Nikon 24-75 f2.8 (costul doar aparatului, fara restul de echipament si backup 
este de 17.000 lei ), investitia cu totul pe foto depasind 28.000 lei pt un singur fotograf! 

- Fotobookurile trebuie machetate profesionist, sa fie de calitate, eventual de piele! 
 
De ce trebuie sa tin cont la videograf: 

- Videograful, din pacate, nu poate vb prea mult, ca fotograful, fiindca il veti auzi pe 
filmare. Insa, asta nu inseamna ca nu trebuie sa fie foarte implicat in eveniment! Va 
trebui sa isi faca simtita prezenta pe toata durata nuntii. Mare atentie ca sunt multi 
videografi care nu se misca de pe scaun la restaurant, decat daca ia foc localul :))))))). 
Un bun videograf va filma tot ce este important de la eveniment, fara a plictisi! 

- asemenea fotografului, imbracamintea si personalitatea sa fie impecabile! 
- In montajul final al videografului sa se regaseasca clipul video diamic si artistic, 

momentele de intro, interviurile cu invitatii si familia, montajele de la sedintele artistice si 
de la pregatirile mirilor (vezi mai jos ce inseamna fiecare la “Despre montaje video”) 

- Materialele sa fie obligatoriu in HD, pe blurayuri sau pe stik de 64G (vezi discutie cum 
sunt predate materialele digitale ) 

-  Videograful trebuie sa aiba echipament auxiliar pt ajutor: steadycam, monopied , trepied 
cu dolly, lampa lumina reglabila balans alb, microfon pt interviuri , slider video etc 

- Este obligatoriu aparatura de backup, ca si principiu 
- Videograful trebuie sa aiba aparatura de varf, obligatoriu Full HD, ideal 4k 

 
De ce trebuie sa tin cont la DJ: 

- Dj, in primul rand, pune mai mult decat muzica, anima petrecerea! De aceea  trebuie sa 
vb la microfon , sa faca o prezentare frumoasa mirilor, sa stie sa intervina cu fler intr-o 
negociere la furatul miresei etc 

- Este obligatorie aparatura de backup si banuiesc ca toata lumea intelege de ce!  
- Imbracamintea , bunavointa si comportametul sa fie exemplare 
- Gusturile muzicale sa fie de calitate si pe placul auditoriului de la eveniment 
- Echipamentul sa fie profesional si de calitate, sa redea bine si sa fie indeajuns de 

puternic(vezi discutii dj) 
- E punctual si cu o ora inainte de a veni mirii la petrecere sa fie cu muzica pornita (cu 2 -

3 ore inainte de a veni mirii pentru a instala aparatura si schela de lumina) 
- O petrecere reusita se bazeaza pe spectacol iar spectacolul este facut de efecte disco 

(vezi efecte disco) 

- Un dj&mc profesionist va sti sa adapteze muzica dupa gustul invitatilor in asa fel incat sa 
ii atraga in ringul de dans, va sti sa lege muzica in asa fel incat  exista ruperi de ritm etc 

-  
Care sunt aturiile voastre!? 

- Calitatea sericiilor (si recomandare daca este cazul) 
- Avans mic, de genul 7% si plata la predarea materialelor (controlul calitatii ) 
- Procesarea materialelor rapida, trecuta in contract 12-15 zile, fara intarzieri din 

cauza noastra! 
- Complexitatea pachetelor si personalizate dupa nevoia clientului! 

 
Cat este avansul la voi!? 
        La noi avansul este de 7-10% din valoarea contractului, plata serviciului video-foto  se 
face la primirea materialelor. Este un lucru extraordinar fiindca aveti astfel controlul asupra 
calitatii serviciilor! 
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Plata la DJ&MC se face dimineata, dupa terminarea petrecerii,  dupa ce ati vazut ceea ce 
facem! 
 
Aparatura VS oameni! Ce sa aleg!? 
Amandoua!!!! Pentru un eveniment reusit ai nevoie obligatoriu de amandoua. Este ca la o cursa 
de masini, degeaba ai pilotul bun, daca merge cu loganu’ sau degeaba merge cu Ferrari, daca 
soferul nu stie sa conduca ! Am vazut multi fotografi debutanti care, desi aveau aparatura buna, 
tineau aparatul pe auto sau imaginatie si implicare 0, cat si “profesionisti “cu cate o rajnita de 
camera  
Eveniment reusit =  profesionist + aparatura de varf 
 
Cine sunteti voi !?  
     Noi suntem o agentie media, orientata pe tot ceea ce inseamna evenimente (nunti, botezuri, 
corporate etc).  
Scuzandu-ne lipsa de modestie, ne consideram in top 5 agentii media (orientate pe nunti) din 
Romania. 
Suntem 4 echipe de video-foto si 3 de DJ.Suntem numarul 1 la serviciile complete video 
foto si dj  Suntem acreditati pentru Productii Cinematografice, suntem fotografi profesionisti si 

avem si licenta pentru DJ.  
Intr-un cuvant, oferim servicii profesioniste legale, acreditate pentru tot ceea ce facem! 
PS: Nu va luati amatori la nunta! 
 
Care este portofoliul vostru !? 
           Ceea ce facem gasesti pe site la sectiunile foto,video si DJ. Avem un portofoliu de peste 
1.100-1.200 de evenimente realizate in decurs de 10 ani. Avem clienti din toate categoriile 
sociale, de la persoane publice, pana la oameni normali care vor sa faca un eveniment frumos.  
In momentul de fata onoram undeva la 130-160 de evenimente pe an. Pentru a vedea in detaliu 
portofoliul, va vom oferi gratuit un dvd! 
PS: Daca nu vom fi noi alesii D-vs, nu platiti avansuri mari sau serviciile inainte, unii romani mai 
lasa de dorit.. :) 
 
In cat timp predati materialele? 
La noi este trecut in contract ca predarea materialelor se face in 12-15 zile sau chiar mai 
repede. Avem 8 statii de procesare implementate, 4 foto, 4 video! Procesarea video- foto 

dureaza 40 ore (20 foto, 20 video) adica 5 zile x 4 ore foto, 5 zile x 4 ore video. Mare atentie la 
fotografii cu termene lungi de 30-60 zile sau 90 zile. Cunosc cazuri in care au primit materialele 
dupa 8 -10 luni! ..:)))) |Nu inseamna ca daca termenele sunt lungi sunt mai pe indelete facute! 
Omul are nunta saptamana de saptamana , va strange 5-6 nunti in 2 luni, in calculator si atunci 
cand va primi presiuni de la client, le va “tranti” de dvd-uri doar ca sa scape. Un eveniment 
procesat de calitate inseamna capacitate mare de procesare, pe indelete facuta!!! 
 
Cand se blocheaza definitiv data? 
 Data se blocheaza definitiv la semnarea contractului. Pana la prezentare va avem in 
vedere, dar rezervam datele numai la semnarea contractului. Va recomandam sa grabiti 
lucrurile si sa stabilim prezentarea pt a va avea in vedere cu data. Apoi, dupa prezentare, pana 
va hotarati, va putem tine 1-2 saptamani data blocata! Nu rezervam datele doar telefonic, 
fiindca sunt multe persoane care ne suna . 
 
Cum putem discuta despre oferta voastra!? 
       Dupa ce am fixat intalnirea, noi va vom prezenta mai multe fotobookuri si albume. Ne 
alocam 1-2 ore pentru a discuta despre nunta si despre servicile de video foto si dj, daca este 
cazul!  Va vom lasa gratuit DVD-uri demo. Pentru a va convinge de calitatea materialelor 
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noastre veti primi un dvd cu poze, unul cu filmari si unul cu petreceri cu DJ facute de noi. La 
intalnire va vom explica detaliat tot ce cuprinde pachetul care va intereseaza, vom vorbi despre 
botezul D-vs, pentru a intelege mai bine ce doriti si va vom consilia! Avand un puternic feedback 
despre nunti,va putem oferi sfaturi utile si avizate. Intalnirea nu are niciun fel de obligativitate, 
este doar o intalnire de a ne cunoaste mai bine! 
 
Ce  facem la sedinta artistica !? 
      La sedinta artistica echipa noastra se implica mult: venim cu ideile; va vom explica cum sa 
stati. Cheia succesului este sa faci mirii sa se simta bine in preajma ta si sa nu fie stresati. Bine, 
fotograful sa fie bun!  Daca sunt si prietenii cu voi (nasi, domnisori -oare, rude, etc) ii vom 
implica si pe ei in anumite fotografii. Nu trebuie sa fiti modele profi ca sa iasa totul bine, e 
nevoie doar de o buna comunicare intre fotograf si miri, fotograful sa vina cu ideile! 
 
 Se merita trash the dress!? 
        Categoric DA! In ziua nuntii mirii sunt fie stresati, fie obositi, fie au un program incarcat si 
nu au timp de poze, nu mai vorbesc de faptul ca mirii pot sa aiba "norocul" sa ploua! Cel mai 
bine este sa va asigurati prin "trash the dress", o sedinta foto artistica deosebita, aleasa pe o 
anumita tema. Fie ca alegeti litoral, Ardeal sau locatiile propuse de noi, vom putea sa facem pe 
indelete toate fotografiile dorite! 
 
Trash the dress este scump!? 
        Are un pret foarte mic! TDD va costa undeva la 90E la o locatie stabilita de noi (de obicei 
palatul Mogosoaia, etc ) sau 100-150 E + transportul la o locatie a voastra. Este un pret mai 
mult decat rezonabil pentru TDD-uri profesioniste. Daca nunta va costa la noi intre 550 si 
950 Euro, un  TDD costa 100 Euro si se fac numai foto artistice. Nu este ok!? Sedintele  Trash 
The Dress international au onorariu o lei (sunt gratis ) pentru clientii nostri. De ce ? 

Fiindca noi incercam sa ne cream portofoliu international, consideram ca este un avantaj care 
face mai mult decat 300 euro castigati! Este un chilipir, nu veti avea cost decat cu transportul  
nostru! Ex: un bilet la wiz pe Paris este 80 euro dus+ intors ! Noi deja avem TTD-uri in afara 
facute sau fixate!  Avem o extraoptiune ieftina de 150 euro TTD-ul in locatiile apropiate 
+fotobook piele mare , pt clientii nostri. 
 
Daca dorim colaborare, cum procedam!? 
      Dupa ce ne-am cunoscut si dupa ce v-am prezentat oferta noastra, daca noi "suntem alesii",  
la urmatoarea intalnire, se face un contract, chitanta, stampila, fiind acreditati pentru ceea ce 
facem. 
 
Cununia civila in alta zi presupune un cost suplimentar!? 

       Da, dar veti avea un cost, undeva la 100 Euro pentru Bucuresti si 50 euro pt Arges. Fiind 
din Pitesti, avem costuri cu deplasarea . Este un cost rezonabil care include doar costurile de 
logistica suplimentare (transport, plata suplimentara echipa etc). Daca civila este in ziua 
evenimentului este inclusa in pachet! 
 
De ce trebuie sa tin cont cand aleg videograful/ fotograful !? 
       Un fotograf sau un videograf bun se cunoste imediat dupa portofoliul si dupa cunostintele 
tehnice despre nunta. Un simplu amator chiar daca vine cu cateva fotografii “nimerite ” si 
prelucrate, va fi doar mobilier la nunta dvs. :)) Un profesionist il simtiti dupa cum vorbeste, 
dupa sfaturile pe care vi le da si il veti avea implicat la nunta. 
 
Cum ne alocam timpul din ziua nuntii, ca sa iasa totul bine pe video foto!? 

      Dragii mei, pastrati-va timp pentru sedinte si nu omiteti echipa de video- foto! Pastrati 30 
min pentru machiaj mireasa,30 min sedinta cununie, 2-3h pentru sedinta mire si mireasa, in rest 
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va vom indruma noi! Nu este necesar sa stiti tot, va vom explica tot ce aveti de facut de la civila, 
la obiceiuri, biserica, pana la aruncatul buchetului.  
 
Ce locatii ne recomandati!? 
     Vorbim la modul general, pt. ca nu stim din ce oras sunteti. Clasica sedinta in parc de 30 
minute este ok dar nu este de ajuns! O sedinta completa se obtine facand ceva mai multa 
diversitate. Adica, pe langa parc, este bine sa luati in calcul o zona arhitecturala (arhitectura 
exterioara a cladirilor, monumente, etc) , o fantana arteziana, cale ferata, zona de ruine etc.Ex. 
pt Bucuresti: Ateneul Roman, Fatada Muzeului de Istorie, tot ce inseamna zona Centrul vechi, 
Opera Romana, zone de cale ferata, fantanile de la Unirii, ziduri graffiti sau  zona hala 
deafectata, depou  locomotive sau  stadion , orice care va reprezinta etc. Ex pt Pitesti: Vila 
Florica sau Conacul de la Micesti sau Muzeul Golesti, calea ferata de la Podul Viilor, clasicul 
aerodom Geamana, parcul Strand sau Expoparc, luciul de apa din Zavoi , fatada Muzeului 
Judetean  sau Curtea de apel etc… Puteti veni cu propuneri si in urma consultarilor le putem 
aplica! 
 
Cum sunt predate materialele digitale!? (spatii stocare )  
   Noi  renuntam la DVD-uri definitiv pentru ca pe dvd-uri nu poti pune HD-ul. Nu ai cum sa bagi 
elefantul in cutia de chibrituri! O filmare calitativa HD va avea nevoie de mult spatiu de stocare, 
spatiu care nu este de ajuns pe dvd-uri (4.7G) ci doar pe BluRay-uri (25G). Nu va bucurati ca 
cineva va da dvd-uri, pe ele va fi doar  
SD (standard definition). Dintr-o ata lunga faci oricand o ata scurta, din ata scurta nu mai faci o 
ata lunga. Asemenea si filmarea: din HD poti oricand converti in SD, dar din SD niciodata in HD! 
O metoda noua este evenimentul pe stick-uri personalizate de 64G cu tot evenimentul. Orice 
televizor sau calculator are port USB! 
 
Daca luam pe langa video-foto  doar partea de efecte disco din pachetele de dj, se poate 
!? 
      Da, se poate. In cazul in care clientul ia video-foto de la noi, putem inchiria si efectele 
disco: masina balonase, masina ceata densa, tunuri de lumina, schela, lasere. Pretul va fi unul 
in jur de 160 Euro, in functie de ce anume luati de la noi. Oricum, toate acestea, la un pachet 
de DJ, costau pana la 600 Euro, deci pretul este unul foarte bun. 
Luminile auxiliare in biserica! 
Este un lucru foarte important lumina auxiliara din biserica! Nu poti face fotografie 

luminata, atat pe mirii care sunt in planul apropiat, cat si pe  pictura bisericii, care este in planul 
departat, fara lumini auxiliare. Un profesionist care se respecta, pt a avea fotografii cat mai 
bune, foloseste  lumini auxiliare in biserica! Discutati cu fotograful dumneavoastra despre acest 
aspect , la noi sunt implementate si gratuite la pachetul diamant! 
  
As vrea fotomarturii, ce imi puteti spune despre ele! ? 
 Fotomarturiile au un impact mare la nunta. Din experienta personala, daca clientul ia 
evantaie, borcanase de miere, etc, jumatate raman pe mese. Niciodata nu am vazut sa ramana 
o fotografie pe masa! Oamenii chiar le apreciaza! Sunt doua tipuri de fotografii : magnetice,  
cele care se pun pe frigider si foto normale in format 10x15cm. Pretul la cele normale este 1 
euro/buc, minim 50 iar cele magnetice 2 euro/buc, minim 50. O varianta la fotomarturii este 
cabina foto , foarte funny la un eveniment, insa ceva mai scumpa, la 250 euro. 
 
Se merita pozele marturii la nunta!? 
       Decat sa dai diferite obiecte care nu sunt apreciate, mai bine oferi invitatilor o fotografie cu 
voi si ei! Oferta la o fotomarturie este undeva la 4.5 lei pe hartie foto si 9 lei cea magnetica, 
exact cat costa un simplu obiect marturie , insa impactul este mult mai mare. Omul va pastra 
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fotografia respectiva si cred ca este un lucru minunat dupa trecerea anilor, atunci cand va 
revedea poza, sa isi aduca aminte de nunta voastra!  
Pentru clientii care achizitioneaza de la noi video-foto sau dj avem preturi promotionale! 
Ce este Cabina Foto!? 
 Cabina foto este o alternativa mai funny la fotomarturii. Costa in jurul la 250 euro  si se 

inchiriaza in medie 3- 4 ore! La cabina foto conteaza foarte mult sa fie fiabila ( sa printeze 
repede fotografiile : 30-40 secunde de la realizare) , sa vina dotata cu recuzita profesionista si 
diversa (aceasta da farmec fotografiilor) , iar fotografiile sa fie printate cu cerneala pe hartie de 
calitate! 
 
Ce sunt interviurile!? 
Interviurile se fac pe timpul si la finalul petrecereii. Actorii sunt, de obicei, parintii, nasii si 
prietenii apropiati. Fiecare va spune o urare, cum s-a simtit etc. E placut sa ai un nas care iti va 
spune o povata, un prieten apropiat care iti va spune cum s-a simtit la nunta sau unul un pic 
ametit care va spune cu farmecul unui om ametit o intamplare haioasa sau o prostie funny! 
 
Despre drona! 
Drona este e o chestie frumoasa la nunta. Se pot lua cadre frumoase. In special, este folosita 
la iesirea din biserica, la sosirea la local sau in sedintele trash the dress! Nu poate fi 
folosita eficient pe timp de noapte si in conditii atmosferice nefaste (ploaie sau vant puternic). 
Merita!Oferta noastra este de 150 euro la eveniment sau 50 euro la Trash the Dress  (TTD 
international doar daca biletul de avion este cu bagaj de cala) 
 
Ce montaje video ar trebui la nunta ?! 
Trailerul este un clip video dinamic cu cele mai importante cadre, montat pe o melodie  
reprezentativa pt miri. 
Acestia pot sa isi aleaga melodia , dar trebuie comunicata imediat dupa nunta, pana se fac 
montajele. 
Montajele de intro sunt montajele de 30 secunde, cu care incepe fiecare capitol. Ex: la biserica 
va fi montaj cu linie melodica care va avea  un cadru general cu biserica, cum arata biserica 
goala, cum arata cununiiile, paharul si cupa, evanghelia , crucea,  apoi intra mirii. Ex: la local se 
face un montaj cu restaurantul, sigla localului, sala goala, florile de prezidiu, o masa aranjata, 
tacamul etc…. (vedeti montaje de intro ) 
Meniul video este meniul general din care se acceseaza sectiunea la care doriti sa intrati 
Dansul mirilor: pe langa montajul normal se face inca un montaj artistic separat 
Slideshow-ul este un scurt montaj dinamic din fotografii cu elemente de translatie intre ele  
Interviurile sunt montate si  puse la  finalul petrecerii 
Sedinta video este montajul artistic video din timpul sedintei foto.  
Montaje de la pregatirile mirilor se fac la inceput, bineinteles, dupa ce mirii si-au alocat timp 
pt ele!  
 
Cum procesam fotografia de nunta! 

Este obligatoriu ca toata fotografia de nunta sa fie procesata integral. Vorbim de cromatia ei si 
nu de a papusi o mireasa. De asemenea, la cele mai bune fotografii sa se aplice filtre pe ele 
(cele mai cunoscute de dvs sunt alb-negru, sepia etc., in realitate fiind mult mai multe ). Este 
important ca fotografia sa nu fie intunecata (subexpusa) , sa fie cu zone prea luminate (“arsa” in 
limbajul fotografilor – zone supraexpuse), sa fie blurata (defocusata) etc…  
Daca vrem anumite melodii la nunta, le putem pune!? 
       Da! Preferabil este sa ni le dati inainte, sa stim gusturile D-vs si cum le vom insera in 
program. 
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  La noi se fac cam 1700-2000 foto pe eveniment , se proceseaza integral si best off-ul de 
fotografie (cam 400), pe langa varianta color se ofera si in varianta cu filtre aplicate. Noi 
procesam toate fotografiile din eveniment! 
Cum este muzica pusa de voi!? 
     Muzica trebuie sa fie ritmata, pozitiva si sa se auda bine, in asa fel incat oamenii sa fie 
antrenati la dans! 
 
Ce ne poti spune de artificiile vulcanice!? 
     Sunt multe de spus. In primul rand, artificiile vulcanice au aprindere, fie prin declansarea de 
la o telecomanda, fie manual. Cele la telecomanda sunt mai scumpe dar merita!  
Artificiile profesionale nu scot fum, nu scot scantei incinse (se numeste flacara rece) -implicit nu 
ard mocheta restaurantului! 
Dansul mirilor sau tortul miresei sunt momentele deosebite si ar fi regretabil sa nu fie 
intampinate cu mult fast de artificiile vulcanice. 
Noi folosim artificii profesionale de calitate, care dureaza mai mult, au flacara rece, nu scot fum 
si sunt deosebite ca si effect, avand o inaltime de 2-2.5m 
Pentru clientii care achizitioneaza de la noi video-foto sau dj avem preturi promotionale! 
 
De ce imi trebuie la nunta efecte disco!? 
      S-au dus nuntile clasice in care mirele si mireasa faceau un dans si apoi lumea manca 
pamantu' pana dimineata pe sarbe :)) Oamenii sunt din ce in ce mai sofisticati.  
Ex.: una e sa faci un simplu dans de deschidere, alta e sa cobori lumina de pe sala, sa ai o 
schela de lumini si lasere, care sa dea frumos pe ringul de dans. Sa lasi o perdea de ceata pe 
podea, iar in aer sa pluteasca balonasele; in momentul culminant sa plece artificiile vulcanice; 
ce ziceti ,nu suna a altceva!??!? Pentru un program de muzica bun este esential un pachet 
disco complex. Diferenta la pachetele noastre nu trebuie facuta in functie de instalatia de sunet, 
ci de partea de efecte disco!!!! 
 
DE CE DJ&MC DE LA NOI? 

VETI ASCULTA MUZICA DE CALITATE - fie ca vorbim de nunta, botez, sau orice alt 

eveniment, muzica trebuie sa fie de neuitat, familiara, incitanta, in ton cu solemnitatea 
momentului. Toate acestea vi le poate oferi un DJ cu experienta. 

SOLUTIA MODERNA - pentru ca doriti diversitate, muzica live nu este primul criteriu pentru 
excelenta, iar melodia preferata vreti sa o ascultati in varianta originala. 

PLAYLISTURI IN FUNCTIE DE GUSTURI - Alegeti un playlist propus de noi, sau ne oferiti 

repere generale despre preferintele dumneavoastra, de asemenea, indicati orice melodie in 
timpul petrecerii si DJ-ul va face pe plac. 

SUNET DE EXCEPTIE - volumul sunetului se adapteaza la ritmul si evolutia petrecerii. Scapati 

astfel de migrene. Momentul este unic, muzica trebuie sa fie de calitate. Dar nicio reducere a 
cheltuielilor nu a suparat pe nimeni. Suntem DJ cu experienta. Vom utiliza PC si laptop, 
software dedicat si sistem de sunet din dotarea proprie. Transportul este inclus. 

 
PRINCIPIILE NOASTRE: 

- Muzica trebuie sa se auda bine in ring, iar la masa oamenii sa poata conversa. Daca oamenii 
nu pot comunica, petrecerea este un fiasco! 

- Un program echilibrat, succes garantat! 

- Nimic prea putin, nimic in exces. Arta de a face un program muzical pentru o nunta sta in a 
difuza muzica diversa, fara sa fie un ghiveci! 
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- Nu poti multumi pe toata lumea - teoretic este adevarat, dar nu inseamna ca nu trebuie 
incercat. Daca fiecare invitat isi gaseste in programul meu muzical macar 2-3 melodii preferate, 
noi suntem fericiti! 

- Nunta nu e discoteca - noutatile de ultima ora nu isi gasesc locul la nunti, decat in cazuri 
exceptionale. Oamenii vor sa asculte melodii pe care le cunosc si pe care le indragesc! 

- Socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ! Un program muzical ideal se construieste 
la fata locului, in functie de preferintele invitatilor! 

 

Ce fel de muzica puneti la nunti!? 

     Suntem adeptii muzicii diverse. Nunta ramane nunta totusi ,cred ca 30%-50% va fi muzica 
populara de dans sau de masa (cand se mananca!) Facem programe din LATINO, OLD, 
ROCK'N'ROlL, DISCO NEW, BLUES, MANELE-doar la cererea mirilor, ARABEASCA-
GRECEASCA, etc. 
 
De ce DJ&MC la nunta!? 
      In general, DJ-ul nu vb la nunta, un lucru foarte rau. Pentru o petrecere reusita, DJ-ul 
trebuie sa aiba "speech": sa faca o prezentare frumoasa mirilor la dansul de deschidere, sa fie 
un bun mediator intre hoti si mire, sa invite oamenii la dans, etc. Un MC este un entertainment-
man la nunta, este persoana care va face petrecerea un succes. 
 

Despre evenimentul Dvs!? 

"PROGRAME MUZICALE INSPIRATE, SONORIZARI DE CALITATE!" 

       Cel mai important la o petrecere, pentru starea de spirit si buna dispozitie, este, bineinteles, 

muzica si varietatea ei, in functie de preferintele invitatilor. Stim ca reusita unui eveniment 

depinde in mare masura de muzica si atmosfera creata! Pentru ca fiecare petrecere sa fie o 

reusita, noi am ales aparatura de inalta calitate si DJ cu experienta in domeniu. Oferta noastra 

pentru serviciul de sonorizare variaza in functie de spatiul unde se desfasoara petrecerea, 

nevoile si pretentiile dumneavoastra. 

         Sarbatorirea unui eveniment special implica muzica si sonorizare de calitate superioara. In 

ajutorul dumneavoastra sosim noi, oferindu-va o ambianta sonora adecvata evenimentului 

sarbatorit (nunti, botezuri, cununii, aniversari, receptii, conferinte, seminarii, congrese, lansari de 

firme si produse, prezentari de moda, Craciun, Revelion, Halloween, Valentine"s Day, petreceri 

ale burlacilor, carnaval, bal, banchet, etc.). 

        Cel mai important lucru este ca te putem ajuta in organizarea evenimentului tau, asigurand 

o ambianta muzicala deosebita. Consideram ca evenimentul clientului este unic iar muzica  

reflecta personalitatea acestuia. 

         Echipa noastra da dovada de profesionalism si seriozitate, dispunand de dotare tehnica 

de o foarte buna calitate si, nu in ultimul rand, beneficiind de suportul juridic necesar pentru 

desfasurarea activitatilor specifice. Va vom asigura succesul petrecerii indiferent de natura 

evenimentului, punand accent pe dorintele clientului, acordand multa atentie detaliilor si 

dispunand de o gama variata de genuri de muzica. 

Dupa nunta!? 

        Ne intalnim sigur la botez! 
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DACA ATI AVUT RABDAREA SA CITITI TOT, CU SIGURANTA INTELEGETI CEEA CE 
INSEAMNA IN MARE SERVICIUL DE VIDEO, FOTO SAU DJ. Sunt sigur ca pe oricine 
alegeti, (noi sau altii) veti fi informati si in cunostinta de cauza,  veti face o alegere buna! 
 
Cu respect, 
 echipa  www.MediaWedding.ro  
              ( tel: 0730.210.756 ) 


