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1. FÖRFRÅGAN / OFFERT
Fyll i bifogat bokningsformulär eller maila din förfrågan till grupp@artipelag.se.
Vi skapar därefter en första offert baserat på er förfrågan och era önskemål.

VISNING

2. VISNING
När ni har tagit del av offerten bokar vi in ett första möte. Ni får då 30 minuter
med en av våra bokningskoordinatorer som berättar om vilka möjligheter vi har
att erbjuda för ert bröllop.

BEKRÄFTELSE

3. BEKRÄFTELSE
När vi gått igenom detaljerna om vilka tjänster ni önskar av oss så uppdaterar
vi er offert. Efter godkänd offert skickas en förskottsfaktura till er på 20% av
beställningens aktuella värde. Efter bokförd betalning är er bokning bekräftad.

DETALJPLANERING

4.
•
•
•

UPPDATERAD
BEKRÄFTELSE

INTRODUKTION MED
HOVMÄSTARE

TVÅ VECKOR FÖRE
GENOMFÖRANDET

EN VECKA INNAN
ER STORA DAG

FÖRFRÅGAN
GENOMFÖRANDET

NEDTAGNING /
SLUTFAKTURERING

PLANERING / DETALJPLANERING
Våra bokningskoordinatorer finns tillgängliga för frågor.
Vi arbetar aktivt med er beställning från tre månader före er stora dag.
Vi gör detaljplaneringen tillsammans med er gällande meny, dryck,
transport och teknik med mera.
• Vi går igenom er dag från ankomst till avresa med allt vad det innebär.
5. UPPPDATERAD BEKRÄFTELSE
Efter eventuella korrigeringar av er offert sänds nu en uppdaterad version.
Ytterligare en förskottsfaktura på 70% skickas ut ca en månad före genomförandet.
6. INTRODUKTION MED HOVMÄSTARE
Cirka tre veckor innan så lämnar våra bokningskoordinatorer över bokningen
till vår hovmästare på plats och vi har ett avstämningsmöte tillsammans med er
och går igenom hela shemat.
7.
•
•
•

TVÅ VECKOR FÖRE GENOMFÖRANDET
Nu önskar vi att er toastmaster tar kontakt med oss.
Nu synkroniserar vi tidschemat så att er kväll kommer att gå som en dans.
Vi önskar få er önskade bordsplacering, eventuella allergier samt övrig
viktig information som vi behöver ta del av.

8. EN VECKA FÖRE ER STORA DAG
Ett litet tips från oss är att ni ska njuta och vila upp er!

9. GENOMFÖRANDET AV ERT EVENEMANG
Vi önskar er en underbar dag med massor av lyckönskningar!

10. NEDTAGNING OCH SLUTFAKTURERING
Eventuella kvarlämnade saker hämtas senast dagen efter före kl 10.00.
Nu stämmer vi av och följer upp ert event och sammanställer slutfakturan
som har ett betalningsvillkor om 10 dagar netto.

