Tu powstaje
piękno

Oferta
ślubna 2021

Dzień dobry!
Bardzo mi miło, że interesuje Cię makijaż ślubny w moim wykonaniu.
O ślubach wiem chyba wszystko, bo od 17 współpracuję z Pannami
Młodymi.
Dla mnie jest ważne, żeby w dniu ślubu, oprócz piękna, dać Tobie wiele
spokoju, radości, błysku w oku i kobiecego wsparcia.
Zależy mi, żebyśmy się polubiły, było między nami „flow” oraz wzajemne
zaufanie. Po latach nie będziesz pamiętać czym Cię malowałam czy o
czym rozmawiałyśmy, ale to jak się przy mnie czułaś podczas
przygotowań zapamiętasz na zawsze.
Jeśli takie podejście jest Ci bliskie to zapraszam do współpracy.
Roma Szafarek
Ps. Więcej o moim doświadczeniu przeczytasz na romaszafarek.pl
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Usługi W PRACOWNI
ul. Powstańców Śląskich 103/65
Wrocław
PANNA MŁODA
Makijaż próbny

270

Makijaż w dniu ślubu

300

Fryzura próbna

250

Fryzura w dniu ślubu

300

KOMPLET makijaż i włosy (próba i dzień ślubu)

1050

Pan Młody
Korekta i matowienie w Dniu Ślubu

50

Usługi dla Twoich najbliższych
Makijaż okolicznościowy

250

Fryzura okolicznościowa

200 - 250

Usługa dodatkowo płatna
Wypełniacz, praca na włosach doczepianych "clip in"
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50

Pakiety z dojazdem* MAKIJAŻ I WŁOSY
PAKIET INDYWIDUALNY
Panna Młoda
Makijaż i fryzura ślubna ( z próbą).

1700
PAKIET SILVER

Panna Młoda + 1 osoba
1850

Makijaż i fryzura ślubna ( z próbą).
Makijaż i fryzura okolicznościowa.
PAKIET GOLD
Panna Młoda + 2 osoby

2300

Makijaż i fryzura ślubna ( z próbą).
Makijaż i fryzura okolicznościowa.

5 % rabatu na makijaż i fryzurę do sesji narzeczeńskiej lub poślubnej
PAKIET PLATINUM
Panna Młoda + 3 osoby
Makijaż i fryzura ślubna ( z próbą).
Makijaż i fryzura okolicznościowa.

2600

10 % rabatu na makijaż i fryzurę do sesji narzeczeńskiej lub poślubnej

4

*Ważne informacje

• Koszty dojazdu w dniu ślubu nie są wliczone w cenę pakietu i wynoszą 2 zł/km w obie strony,
•
•
•
•
•
•
•
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np.: odległość 100 km = 200 zł koszt dojazdu.
W razie konieczności noclegu dzień wcześniej koszt dojazdu wynosi 1,5 zł/km w obie strony,
a koszty noclegu po stronie Państwa Młodych.
Warunkiem koniecznym wykonania usługi dla osób bliskich jest ich przebywanie w miejscu
przygotowania Panny Młodej, czyli np.: ten sam hotel lub dom.
Pakiety z dojazdem wykonuję zazwyczaj z asystentką, dzięki czemu przygotowania idą
sprawniej.
Można poszerzyć pakiety o większą ilość osób, wtedy przygotuję wycenę indywidualną
Można dostosować pakiet na same fryzury lub makijaże.
Jeśli żadna opcja nie pasuje do Twoich potrzeb, spokojnie, przygotuję wycenę indywidualną.
Próba odbywa się w pracowni i jest wliczona w pakiet. Datę spotkania ustalamy na 1 - 2
miesiące przed ślubem (wt - pt). Próby nie odbywają się w soboty.

ZAPISY:
Wyślij mail na adres:
slub@romaszafarek.pl
Tytuł: Data i miejsce ślubu
Treść wymagana:
• imię i nazwisko
• numer telefonu
• godzina ślubu
• miejsce przygotowań/miejsce ślubu
• ilość osób do malowania i czesania

Napisz również wszystko co chcesz mi opowiedzieć na
temat ślubu lub wszystko o co chcesz mnie zapytać.
Masz pytania: 605 218 238
W przeciągu 3 - 5 dni roboczych dam Ci znać czy termin
jest dostępny i jakie są dalsze kroki rezerwacji terminu.
www.romaszafarek.pl
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Jeśli dotarłaś do tego miejsca to dziękuję za Twój czas.
Mam nadzieję, że znalazłaś coś dla siebie.
Jeśli z jakiś powodów nie będziemy współpracować to
wiedz, że życzę Ci pięknego ślubu i zapraszam przy
innej okazji.
Jeśli poszukujesz innych sprawdzonych osób z branży
ślubnej od wedding planerki przez florystkę, fotografa,
papeterię po DJ’a itp.
Daj znać, chętnie polecę dobre firmy.
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