Скъпи младоженци,
Повече от 5 години ви помагам да
планиратe и организиратe този незабравим ден във вашия живот – Сватбеният! Всяка една сватба е много специална, неповторима и е отражение на
вашите личности. Ще се съгласите, че
този ден е едни от най-важните и интимни моменти в живота на всеки и сигурността за успеха му е приоритет за
вас. Всички младоженци искат тяхната
сватба да е перфектно организирана и
много, много специална, за да доставят
радост и удоволствие на гостите си.
Но това както знаем, не е лесна задача и пътят до достигането и е пълен
с много стрес, необходимост от взиЗорница Русинова - агенция за сватби и
мане на безброй решения, избор между
събития
много продукти и услуги. Най-важното
е тези решения да са правилните и найподходящите, а изборът да е безпогрешен. Защото този ден е неповторим и място за грешки-няма!
Тук на помощ ви се притичваме ние - Сватбените агенти!
Ние ви помагаме да пресъздадате атмосферата и визията, която си

Зорница Русинова
ви съветва

Трудният път към заветното “ДА”!
предстявяте и да я превърнем в реалност. Заедно преминаваме
през творческия процес и през нелекия път на организиране на вашата сватбата.
От опит знаем, че хубавото парти е това, от което хората
си тръгват с танцова стъпка, доволни от изисканата храна, с вкуса на едно хубаво питие и изпълнени с прекрасни емоции. Но също
така знаeм, че ако сватбата не е планирана много внимателно и
с уважение към всеки детайл, от избора на място до малката панделка на салфетката, не може да очакваме добри резултати.

За това моят съвет към
вас е, aко имате тази възможност да не се колебаете,
кого да ангажирате за организацията на сватбата ви, а
да се спрете на професионална помощ от Сватбена Агенция. Избирайте внимателно
вашят агент, поверявате му
много важна задача! Когато
го изберете и сте сигурни,
че това е вашият агент, му
се доверите напълно! За вас
остава само да изживеете
щастливо и безгрижно празника си.
Бъдете сигурни, че професионалистите решават
трудностите и обгръщат с
прецизност всеки детайл, за
да е специален вашият празник, колкотo и вие самите!
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