Egy jól bevált forgatókönyv így néz ki:
Vendégek érkezése
Akár távolról, akár közelről is jönnek a vendégek, az utazás fáradalmai után jól
szokott esni egy korty üdítő, egy kávé vagy egy kis nasi.
Ennek érdekében érkezéskor fogadó asztalokat biztosítunk, melyeken svédasztal
szerűen üdítőket, kávét, süteményeket szolgálunk fel. Természetesen az asztalok
mellé személyzetet is biztosítunk, hogy vendégeitek érezzék a Medves nyújtotta
törődést.

A fogadó asztalok esetében szervízdíjat nem számolunk fel, Nektek csak a
tényleges fogyasztást kell fizetnetek.
Esküvői ceremónia
Ennek menetét Ti döntitek el, ám ha távolabbi helyszínt választotok, akkor
kérésetekre transzfert, kisbuszt biztosítunk vendégeitek számára.
A lakoma helyszínére visszaérkező vendégeket pezsgővel fogadjuk, s
személyzetünk mindenkit az asztalhoz, a helyére kísér. Az estebéd előtt
aperitifet szolgálunk fel.

Elintézzük, hogy Titeket senki ne zaklasson, hogy hol is van az ő helye.
Fényképek készítése
Az életre szóló emlékeitek elkészítésére helyszínként a
Somoskői várat ajánljuk leginkább, mely igazán egyedi,
romantikus hátteret biztosít mosolyotok mögé. A fotók
elkészítésére egy igazi szakit javaslunk, biztosítva a tökéletes
végeredményt. Vele közvetlenül vehetitek fel a kapcsolatot, s
garantáljuk, hogy a szolgáltatáshoz nagyon kedvező áron
juthattok hozzá. Talán már meg sem lepődtök azon, hogy a
Medvesben a videó felvétellel sem kell foglalkoznotok,
hiszen kérésetekre ezt is megszervezzük.

Olyan képeket készíthettek, melyet nem csak udvariasságból
dicsérgetnek a barátnők.
Az esküvői vacsora
A vacsora helyszínéül szolgáló termet olyan asztal elrendezéssel rendezzük be,
mely leginkább megfelel az elvárásaitoknak. A terem díszítésére rutinos
szakembert ajánlunk, akivel közvetlenül vehetitek fel a kapcsolatot, s
személyesen egyeztethetitek elképzeléseiteket. Ő nagyon jutányos áron áll
rendelkezésetekre.
Magát a vacsorát tányérokon szolgáljuk fel, s a gyors kiszolgáláshoz kellő
számú felszolgálót biztosítunk.

És mulatozás hajnalig!

Extra ajándékunk:
Az esküvő napján ingyenesen biztosítunk számotokra egy szobát, hogy a
menyasszony kényelmesen készülődhessen, majd legyen hová elpakolni a
nászajándékokat.
A Medves ajándékaként nászutas apartmanunkat az esküvő napján és a
nászéjszakáján ingyenesen bocsájtjuk az ifjú pár rendelkezésére.
Megoldjuk továbbá a rohangászó gyerekek problémáját. Kérésetekre az esküvő
napján animátorokat biztosítunk, akik lefoglalják a gyerkőcöket, amíg a szülők a
szervezéssel vagy a mulatozással vannak elfoglalva.

Ha a fentieken túl bármi egyéb szervezni való felmerül,
akkor csak keressétek a Medvest bizalommal!

