
Naše milé...

Na jaře 2020 se nám podařilo uspořádat tři kurzy pro svatební koordinátorky, 

které jsme si moc užily a dostaly jsme na ně jen samé krásné feedbacky. Proto 

jsme se rozhodly po sezóně, tedy na podzim 2020, kurzy zopakovat a posunout 

je ještě o kus dál. Bohužel podzimní kurzy se neuskutečnily kvůli aktuální situaci 

spojené s pandemií COVID-19 a my stále čekáme. 

V těchto řádcích se tedy bohužel zatím nedozvíte nic konkrétního,  jako třeba termín  

a místo konání kurzů, ale nastíníme vám zde aspoň to, na co se můžete v na-

šich kurzech pro svatební koordinátorky těšit, pokud vás něco takového zajímá.  

Až se situace uklidní, určitě vyjdeme s konkrétními informacemi. Do té doby však 

budeme vyčkávat a doufat, že si náš kurz své zájemkyně najde. 

A co se bude během kurzu pro svatební koordinátorky dít? Chtěly bychom si  

s vámi povídat o celém průběhu příprav i o jednotlivých fázích svatebního dne, 

které vám budou pomocníkem při sestavování harmonogramu. 

Prozradíme vám naše kritéria pro výběr těch správných dodavatelů, jak s nimi 

navázat příjemnou spolupráci a jak tento stav udržet. Pověnujeme se i otázkám 

jako je technické zajištění svatby, potřebné zázemí a neopomeneme důležité téma 

cenotvorby, pojištění, time managementu, vybudování brandu a jeho propagaci. 

Nasdílíme s vámi příběhy některých našich klientů, které mohou posloužit jako 

názorné ukázky toho, jak je nesmírně důležité ke všem klientům přistupovat indi-

viduálně. Podíváme se i na praktickou část, jako je dekorování svatby a na to, jak 

co nejvíce využít potenciálu svatebního místa. A díky tomu, že spolu strávíme více 

času, bude prostor i pro všechny vaše dotazy a diskuze.

Během pořádání svateb jsme se utvrdily v tom, že krokem k úspěchu je být profesi-

onální, ale lidská zároveň. Myslíme si, že žena v této pracovní pozici by měla být 

kreativní, flexibilní, dobře zvládat nečekané situace a s nimi i mnohdy spojený 

stres. Měla by se cítit komfortně i když se na ni upínají zraky všech hostů a doká-

zat příjemným způsobem organizovat nejen sebe, ale i ostatní lidi.
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Co vás na našich kurzech čeká?

BĚHEM DVOU DNŮ PROBEME TATO TÉMATA:
 

· vznik brandu, propagace, sociální sítě

· cenotvorba, pojištění, time management

· navazování kontaktů s klienty a dodavateli

· průběh plánování a příprav svatby, komunikaci se snoubenci

· tvorba harmonogramu svatebního dne

· průběh svatebního dne i prvního dne po svatbě

DO PROGRAMU SE ZAPOJÍ TAKÉ:

· hosté z řad svatebních kolegů/dodavatelů

· praktická část, kde se podíváme na dekorování svatby a na to,

   jak nejvíce využít potenciálu svatebního místa

· vaše dotazy, postřehy a diskuze

· předání certifikátu pro koordinátorky

Možná je tato práce vaším tajným snem a vy jen nevíte, kde začít s jeho realizací v reálném životě. 
Možná se v tomto světě už pohybujete a potřebujete jen získat inspiraci od někoho jiného.  

Možná se vám tento kurz bude hodit. Pokud je tomu tak, budeme moc rády, když nám napíšete na náš 

email: say@yesandyes.cz

kde vám můžeme odpovědět na všechny vaše dotazy a zarezervovat místo na těchto kurzech.

Už teď se na vás moc těšíme.
Vaše YESky <3

Prosíme, berte tento dokument, jako orientační schéma toho, co nás na kurzu čeká.  
Z důvodu pandemické situace spojené s virem COVID-19 bohužel zatím nedokážeme stanovit  

přesné místo, datum ani časový harmonogram kurzu. 
S tím se samozřejmě pojí i finální cena kurzu, ta však nepřesáhne 10.000 Kč.

Děkujeme vám za pochopení. 

Detaily o kurzu

http://yesandyes.cz/
https://www.instagram.com/yesandyes.cz/
https://www.facebook.com/yesandyescz/
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