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Nazywam się Kamila Taracińska i jestem Konsultantem Ślubnym. Dzięki Wam wiem, że są osoby, 

którym mogę pomóc w realizacji najskrytszych marzeń, pokonać Wasze przeciwności losu, wyciągnąć 

rękę w razie potrzeby i sprawić, że Wasze troski znikną (lub nawet nie zdążą się pojawić ☺).

Dzięki temu, że kocham piękno i estetykę, dbam o każdy detal i potrafię zwrócić uwagę na 

najmniejsze szczegóły. Mogę w maksymalnym stopniu dopieścić swoje realizacje, a jak wiadomo, 

to szczegóły wpływają na całość.

Mam nadzieję, że będę miała zaszczyt pomóc również Wam i sprawić, że znajdziecie się w samym 

środku Waszego Wymarzonego Dnia. Wyobraźcie sobie, jak pięknie to wszystko może wyglądać! 

Na samą myśl o organizacji Waszego ślubu i wesela, już nie mogę się doczekać, aż rozpoczniemy 

wspólne planowanie! Bardzo chciałabym zobaczyć Waszą koncepcję lub opracować ją razem z Wami, 

aby była idealnie dopasowana do Waszego stylu.

Dzięki nauce zaczerpniętej u pionierów polskiego rynku organizacji ślubów i wesel, jestem w stanie 

zorganizować uroczystość marzeń 



Działam w Waszym imieniu i na Wasze zlecenie. Dbam o Wasze dobro, jestem z Wami i czuwam nad każdym etapem realizacji, w którym mam przyjemność Wam uczestniczyć. 

Jestem tam, gdzie Wy nie możecie lub nie macie ochoty być. Załatwiam to, czego nie macie ochoty załatwiać. 

Dowiaduję się w Waszym imieniu o wszelkich możliwościach i ograniczeniach.

Uzyskuję niezbędne pozwolenia i dopełniam formalności w zakresie moich możliwości. Pomagam w wyborach stylu uroczystości, lokalizacji, atrakcji, dekoracji, doboru menu, 

kwiatów i innych elementów, które sobie wymarzyliście. 

Jestem w stałym kontakcie z Podwykonawcami, przekazuję im najważniejsze informacje i porozumiewam się z nimi w razie potrzeby. Koordynuję cały proces przygotowań i pilnuję, 

aby wszystkie ustalenia zostały dotrzymane. Opracowuję harmonogram prac oraz scenariusz uroczystości, dzięki czemu każdy Podwykonawca zna zarys całej uroczystości. 

Podczas uroczystości przejmuję wszelkie pytania i wątpliwości, dzięki czemu będziecie mogli cieszyć się swoim Wymarzonym Dniem.



Przede wszystkim staram się być dla Młodej Pary przyjacielem i wsparciem. 

Pomagam  w dylematach i znalezieniu optymalnych rozwiązań. Jestem dla Niej oparciem 

i zdejmuję niepotrzebny stres.

Dla mnie najważniejsze jest, aby Młoda Para czuła się ze mną komfortowo i wiedziała, że 

jest ktoś, kto pilnie czuwa nad organizacją najważniejszego dla Niej dnia. Czuwam nad 

przebiegiem przygotowań, jak i samego wydarzenia, aby wszystko było pod kontrolą.

Będąc w branży na bieżąco, jestem w stanie szybko oszacować możliwości jakie daje nam 

lokalna infrastruktura oraz możliwe koszty takiego przedsięwzięcia. Staram się znaleźć 

własny, indywidualny styl Młodej Pary, w którym będzie się czuła dobrze i będzie 

wiedziała, że jest dokładnie spersonalizowany pod Jej preferencje. Dlatego bardzo ważne 

jest to, abym poznała Młodą Parę jak najlepiej - pomoże mi to w wyczuciu stylu i doborze 

odpowiednich elementów. 

Moja oferta jest bardzo elastyczna, a pakiet zostaje dobierany do potrzeb Młodej Pary, 

ponieważ każda para jest inna i potrzebuje innych rozwiązań. Podczas pracy podsyłam 

sprawdzonych podwykonawców, przekazuję swój punkt widzenia i uwagi, ale to Młoda 

Para podejmuje ostateczną decyzję. 

Podczas dnia uroczystości, Młoda Para może ze spokojem i radością uczestniczyć w swojej 

ceremonii, nie obawiając się ogromu obowiązków oraz niespodziewanych problemów –

tym wszystkim zajmę się ja, zdejmując z Młodej Pary wszelkie troski w tym 

najpiękniejszym dniu.



Powierzcie mi swoją uroczystość w całości i o nic 
się nie martwcie! Będę na bieżąco informować           

o postępach w organizacji i dopytywać o decyzje 
związane z Waszą uroczystością.

Powierzcie mi tę część organizacji, na którą nie 
macie czasu, wiedzy lub nie jesteście w stanie 

zorganizować z powodu np. dalekiego 
dystansu od miejsca uroczystości. Pomogę! 

Odetchnijcie i poczujcie błogi spokój podczas 
Waszego Dnia. Zadbam o to, abyście nie 

musieli się niczym przejmować i mogli w pełni 
korzystać z zabawy i cudownej atmosfery. 

Resztą zajmę się ja.

Pakiet zawiera :
• Wszystkie elementy z pakietu częściowa

organizacja ślubu i wesela oraz
• Opracowanie scenariusza dnia ślubu,
• Zorganizowanie przebiegu ślubu i wesela

we współpracy z Podwykonawcami,
• 2 koordynatorów w przypadku wesela do

100 osób, 3 koordynatorów do 200 osób,
4 koordynatorów powyżej 200 osób,

• Pilnowanie przebiegu harmonogramu
i scenariusza dnia ślubu,

• Koordynacja podwykonawców,
• Bieżące wsparcie i pomoc,
• Rozliczanie uroczystości

z podwykonawcami.

Pakiet zawiera do wyboru*:
• Określenie potrzeb Młodej Pary,
• Przygotowanie oferty i kosztorysu

organizacji uroczystości,
• Opracowanie harmonogramu przygotowań,
• Opieka nad budżetem,
• Wybór lokalu, menu, fotografa,

kamerzysty, oprawy muzycznej, dekoracji,
tortu i ciast, dekoracji, alkoholu, zaproszeń
i papeterii, podziękowań dla rodziców
i gości po uzgodnieniu z Młodą Parą,

• Opieka nad listą gości, wysłanie zaproszeń,
potwierdzenia przybycia,

• Organizacja noclegów dla gości i opieka nad
nimi,

• Organizacja czesania, make-upu oraz
manicure, transportu Młodej Pary i gości,

• Pilnowanie przebiegu harmonogramu.

*Elementy można dowolnie łączyć i dzielić

Pakiet zawiera :
• Opracowanie scenariusza dnia ślubu,
• Zorganizowanie przebiegu ślubu i wesela

we współpracy z Podwykonawcami,
• Rozliczanie uroczystości

z podwykonawcami.
• 2 koordynatorów w przypadku wesela do

100 osób, 3 koordynatorów do 200 osób,
4 koordynatorów powyżej 200 osób,

• Pilnowanie przebiegu harmonogramu
i scenariusza dnia ślubu,

• Koordynacja podwykonawców,
• Bieżące wsparcie i pomoc,
• Rozliczanie uroczystości

z podwykonawcami.



Jestem na sali od początku montażów do momentu Waszego 
przyjazdu na salę, aby dopilnować wszystkie ustalenia i 

finalny wygląd na sali.

Spełnijcie marzenia o ślubie w Bieszczadach razem ze mną! 
Pomogę w dopięciu i dopilnowaniu wszystkiego, czego 

tylko potrzebujecie.

Powierzcie mi organizację wesela w plenerze, 
zorganizujemy i skoordynujemy ceremonię plenerową 

według Waszych wytycznych.

Pakiet zawiera:
• Analiza ustaleń potrzeb Młodej Pary,
• Koordynacja prac montażowych według ustaleń

Młodej Pary

Pakiet zawiera:
• Określenie potrzeb Młodej Pary,
• Przygotowanie oferty i kosztorysu organizacji

uroczystości kameralnej,
• Opracowanie harmonogramu przygotowań

i realizacji,
• Wybrane elementy z pakietu kompleksowa

organizacja ślubu i wesela.

Pakiet zawiera:
• Określenie potrzeb Młodej Pary,
• Przygotowanie oferty i kosztorysu organizacji

uroczystości weselnej w Bieszczadach,
• Wybrane elementy z pakietu kompleksowa

organizacja ślubu i wesela.

Pomagam w znalezieniu podwykonawców oraz szukaniu 
najlepszego rozwiązania Waszych problemów. Skontaktuj się 

z nami i opowiedz w czym możemy Wam pomóc.

Pakiet zawiera:
• Określenie potrzeb Młodej Pary i organizacja

wybranych elementów w trybie ekspresowym
lub

• Wsparcie i szukanie rozwiązania danego problemu



Powierzcie nam organizację ślubu w plenerze, 
zorganizujemy i skoordynujemy ceremonię plenerową 

według Waszych wytycznych.

Powierzcie nam organizację wesela w namiocie, 
zorganizujemy uroczystość pod namiotem według 

Waszych wytycznych.

Powierzcie nam organizację wesela w plenerze, 
zorganizujemy i skoordynujemy ceremonię plenerową według 

Waszych wytycznych.

Pakiet zawiera:
• Określenie potrzeb Młodej Pary,
• Przygotowanie oferty i kosztorysu organizacji

uroczystości ślubnej w plenerze,
• Opracowanie harmonogramu przygotowań i realizacji,
• Organizacja scenografii ślubu według wytycznych,
• Koordynacja prac montażowych.

Pakiet zawiera:
• Określenie potrzeb Młodej Pary,
• Przygotowanie oferty i kosztorysu organizacji

uroczystości weselnej w plenerze,
• Opracowanie harmonogramu przygotowań i realizacji,
• Organizacja scenografii ślubu według wytycznych,
• Koordynacja prac montażowych.

Pakiet zawiera:
• Określenie potrzeb Młodej Pary,
• Przygotowanie oferty i kosztorysu organizacji

uroczystości weselnej w namiocie,
• Opracowanie harmonogramu przygotowań i realizacji,
• Organizacja scenografii ślubu według wytycznych,
• Koordynacja prac montażowych.





Wedding Consultant of the Year (Poland): 
My Little Wedding Kamila Taracińska

ZankYou: My Little Wedding

GdzieWesele.pl: My Little Wedding

PlanujemyWesele: My Little Wedding

https://www.lux-review.com/winners/my-little-wedding-kamila-taracinska/
https://www.zankyou.pl/f/my-little-wedding-718371
https://www.gdziewesele.pl/konsultant-slubny/my-little-wedding-organizacja-slubow-uslugi-slubne
https://www.planujemywesele.pl/57091-my-little-wedding-kamila-taracinska


Zapraszam na niezobowiązujące spotkanie przy kawie - poznajmy się, zobaczcie na czym 
polega moja praca i jak mogę Wam pomóc :)






