Top 30 hiba
A mi t e l köv e tne k az e s k üv ők ön

Az elmúlt évek tapasztalatai lehetőséget adtak
arra, hogy megfigyeljem azon hibákat, melyek a
leggyakrabban fordulnak elő az esküvőkön.
Ebben az exlúzív PDF-ben a 30 leggyakoribb
hibát osztom meg veled, és bízom benne, hogy
segítségedre lesz a készülődés, és a nagy nap
során is.

Durkó Heléna
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1. Nem számolnak a rossz idővel
A szép idő nagy ajándék tud lenni egy esküvőn, de mindig
kell számolni a váratlan futó záporral akkor is, ha erre
semmi előrejelzés nincsen.
Ha szabadtéri esküvőt szeretnétek, mindenképpen
egyeztessetek a helyszínen arról, hogy rossz idő esetén
milyen lehetőségeket tudnak nektek felkínálni. Ez
megnyugvást fog adni, bárhogyan is alakuljon az időjárás.

2. Nincs biztosítva a nyugodt készülődés
Sokszor az a legnagyobb stresszfaktor, hogy az esküvőre
való készülődés nem nyugodt körülmények között zajlik.
Lehetőleg ne a családdal egy helyen készülődjetek a nagy
nap reggelén, különösen, ha gyerekek is vannak. Legyen
veletek a tanú, esetleg egy szülő, egy testvér, de a
legfontosabb, hogy csak olyan személyek, akik nem az
idegességet, hanem a nyugalmat fogják nektek sugározni a
jelenlétükkel.
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3. Valami az utolsó pillanatra marad
Lehetőleg minden legyen elrendezve az esküvő napjára,
és semmi olyan ne maradjon aznapra, ami korábbi
határidővel is elvégezhető. Elég lesz aznap a fodrász,
smink, utazás, stb.
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4. Saját dekoráció
Bármennyire is jó dekoratőr vagy, javaslom, hogy
az esküvőd dekorálását add ki a kezedből.
Ez egy olyan teendő, aminek a kivitelezése
közvetlenül a nagy nap előtt történik, és hidd el,
senkinek nem jó, ha a menyasszony az esküvője
előtt hajnalig dolgozik.
Bízd profikra, megéri az a pénz, hogy ezzel ne
neked kelljen foglalkoznod.

5. Sokszor nem szól zene
Gyakori hiba, hogy nincs felelőse annak, hogy szóljon
háttérzene a vendégek fogadásakor, a kivonulás után, a
fotózás, vagy a pezsgőzés alatt.
Ezek mind olyan pillanatok, melyek alatt a háttérzene
nem kőbe vésett kötelező elem, mégis rengeteget hozzáad
a hangulathoz.

6. Nincsenek kiosztva a feladatok
Sajnos sokszor nem tudja a pár, sem a barátok, sem a
család felmérni, hogy aznap mennyi teendő lesz, és szinte
mindig marad legalább egy terület, aminek nincsen
felelőse.
A szervezés során mindenre kell gondolni, és minden
eshetőségre fel kell készülni, hogy minden gördülékenyen
menjen, és a szolgáltatók munkája is össze legyen
hangolva. Osszatok ki minden feladatot úgy, hogy rátok
semmi ne maradjon.
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7. Nem a pár dönt
Ha szoros anyagi függés áll fenn bármely
családtag felé, gyakran előfordul, hogy adott
döntéseket nem a pár hoz meg, hanem az a
családtag, aki a pénzügyeket intézi. Ez
különösen a meghívandók listájának
összeállításánál szokott nehézségeket okozni.

Vannak esetek, amikor egy őszinte
beszélgetés megoldás leheti, és
sikerül kompromisszumot kötni, de
van olyan is, amikor ez kimondatlan
konfliktus forrás marad a
családtagok között.

8. Koszorúslány hisztik
Sokszor tapasztaltam, hogy felnőtt koszorúslányok
a készülődés alatt hajlamosak arra, hogy a fókuszt
a menyasszony helyett önmagukra helyezzék.
Rosszabb esetben pedig ez az egész napot
végigkísérheti. Érdemes olyan koszorúslányokat
választani, akikkel erről már a szervezés időszaka
alatt lehet őszintén beszélgetni, hiszen az ő
figyelmességük és támogatásuk nagyban
meghatározza a menyasszony hangulatát.

9. Nincsen szerződés
Szerződést kötni kell a helyszínnel, és minden
szolgáltatóval. Ez az a dokumentum, ami jogilag
megvédi mind a két felet, és ami tartalmazza a felek
kötelezettségeit. Ehhez minden esetben ragaszkodjatok,
és olvassátok át többször az aláírás előtt.

10. Stressz
Sok pár mire az esküvő napjához ér, már csak azt várja, hogy túl legyen
rajta. Ez nagyon szomorú, hiszen az esküvőn nem túl lenni kell, hanem
ki kell élvezni minden pillanatát. Javaslom, hogy tudatosan tartsátok
szem előtt, hogy mi is az igazán lényeges, és próbáljátok erről nem
levenni a fókuszt. Bátorítsátok egymást, és fejezzétek ki egymás iránti
szerelmeteket az esküvőre készülés nehezebb időszakaiban is.
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11. Rugalmasság hiánya
Sok helyzetet láttam már esküvőn, ami egy kis
rugalmassággal és spontaneitással könnyen kezelhető lett
volna, de valaki annyira ragaszkodott a saját
elképzeléséhez, hogy azzal nem csak magának, hanem
másoknak is nagyon nehéz helyzetet idézett elő.
Mindig történhetnek váratlan események, amikor
különösen nagy szükség van az együttműködésre való
hajlandóságra a siker érdekében.

12. Megfelelési kényszerek
Ha te is hajlamos vagy inkább arra figyelni, hogy
mások mit gondolnak, mint arra, hogy éppen
hogy érzed magad, akkor szeretném felhívni a
figyelmedet arra, hogy az esküvőtök a ti
napotok, és semmi nem éri meg, hogy ne
legyetek felszabadultak. Ne akarjatok senkinek
megfelelni, és ne engedjétek, hogy bárki nyomást
helyezzen rátok ezzel kapcsolatban. Az
esküvőtök akkor lesz jó, ha benneteket tükröz,
nem pedig mások elvárásainak felel meg.

13. Túl hivatalossá válik a ceremónia
Nagyon szép, ha egy ceremónia ünnepélyes, és
elegáns, de érdemes odafigyelni, hogy ne váljon túl
hivatalossá. Ezt egy jó műsorvezető, egy barátságos
lelkész/pap, és néhány személyes programpont
tudja ellensúlyozni és így mindenki sokkal
kényelmesebben fogja magát érezni.

14. Túl beállítottak a képek
Vannak párok akik természetesek tudnak maradni kamerák
jelenlétében is, de a legtöbbeknek ez mégiscsak egy idegen
szituáció, és okozhat némi frusztrációt. Annak érdekében,
hogy a képeken ez ne látszódjon meg, érdemes olyan fotóst
választani, akinek a jelenlétében fel tudtok szabadulni.
A szolgáltatói csomagok általában tartalmazzák a
jegyesfotózást, aminek az egyik fő lényege, hogy jobban
megismerjétek a fotóst, és “gyakoroljatok” az esküvőre.
Mindenképp éljetek ezzel a lehetőséggel.
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15. Giccses dekoráció
Vannak olyan dekorációs trendek, amik az
ezredforduló környékén nagyon hódítottak, de
2019-ben már ideje elengedni. A kevesebb néha
több. Szeretek fiatal dekoratőrökkel dolgozni,
akiknek bízom a jó ízlésében. Az új hullámú
esküvői trend nem feltétlen csillog, nincs tele
színes virágokkal, cserébe elegáns, lényegre törő.
Bármi is legyen az elképzelésed a dekorációra,
bízd olyan szakemberre, akinek a referenciái közel
állnak az ötleteidhez, és akitől adott esetben kész
vagy tanácsokat elfogadni.

16. Unalmas a vacsora programja
“Egy jó játék, sose rossz.” - szokta mondani egy kedves barátom. A
vacsora alatti programok összeállítása az egyik legizgalmasabb része a
szervezésnek. Sok esküvőn nem fektetnek erre hangsúlyt, pedig igen
fontos a vendégek szórakoztatása.
Egy jó játék, egy meglepetés produkció, egy közösen megtanulandó
egyszerű tánc, vagy csak egy személyes köszöntés is mind színesítik a
vacsorát a fogások között. Ebben is meg kell találni az egyensúlyt, hiszen
nem cél, hogy az este programpontok darája legyen, úgyhogy ennek az
átgondolására mindenképp hagyjatok magatoknak elég időt.

17. Kifut a pár az anyagi keret ből
Gyakori probléma, hogy a költségvetés végösszege
köszönőviszonyban sincs a korábban megírt tervezettel.
Ez sok feszültség forrása lehet, hiszen a legtöbb esküvői
szolgáltatói ár jóval magasabb, mint ahogyan talán elsőre
gondolnátok. Fontos, hogy legyen reális költségtábla
tervezet, melynek megírásában egy szakmabeli, vagy akár
egy friss házaspár is tud segíteni.
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18. Figyelmesség hiánya a szolgáltatók felé
A sok szervezői feladat mellett könnyen el lehet feledkezni azokról, akik
szolgáltatóként vannak jelen az esküvőn, pedig az ő munkájuk is akkor lesz
minőségi, ha minden feltétel adott, és megfelelő körülmények között tudnak
dolgozni. Ne felejtsétek el őket is beleszámolni a vendéglistába, szolgáltatói
vacsorát rendelni nekik, adott esetben öltözőt biztosítani a számukra, stb.
Fontos, hogy ők is megkapják aznap a figyelmet, és legyen olyan kapcsolattartó, aki
tudja őket irányítani, hogy minden gördülékenyen menjen.

19. Kényelmetlen cipő
Nincs is rosszabb, amikor egy menyasszony nem
érzi magát jól, mert kényelmetlen a cipője, és fáj
a lába. Az esküvőd napján sokat fogsz sétálni,
állni, valamint valószínűleg annyit fogsz
táncolni egy este alatt, mint azelőtt soha.
A kényelem is legyen szempont nem csupán a
ruhaválasztásnál, hanem a cipő kiválasztása
során is. A kényelmed az egész közérzetedre és
kisugárzásodra hatással lesz, úgyhogy nem
érdemes figyelmen kívül hagyni.

20. Nincs programterv
A jól megírt programterv nem egyenesen arányos a túlszervezéssel. “Ha
van programterv, van mitől eltérni.” - szokták mondani a
ceremóniamesterek. Egy esküvőn általában nem lehet minden előre
megírt tervezetet percre pontosan tartani, de nem is kell. Ez egy
kiindulópont, egyfajta biztonságot adó terv, amihez a pár, a vendégek, és
a szolgáltatók is mind tudják magukat tartani.
Ha egyáltalán nincs programterv, az szervezetlenséghez, könnyen pedig
teljes káoszhoz vezethez, így elengedhetetlen feladat annak megírása.

21. A vőlegény/menyasszony szervez az esküvőn
Vendégként nem egy esküvőn tapasztaltam, hogy a vőlegény percekkel a bevonulás
előtt még szervezési feladatokkal foglalatoskodott, mert nem volt felelős személy,
aki ezt helyette végezte volna. A videósok koordinálása, vagy a bevonuló zene
indítása nem kellene, hogy a vőlegény feladata legyen. Ugyanígy egy menyasszony
se rendezvényt akar lebonyolítani élete legfontosabb napján, mégis sokszor ebbe a
helyzetbe kerülhet. Minden aznapi teendőt adjatok ki a kezetekből, hogy ne legyen
más feladatotok, mint házasságkötésetek egész napos ünneplése.
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22. A gyermekek figyelmét nem kötik le
Vannak esküvők, ahol mindössze néhány
gyermek van jelen, akikre könnyen oda
tudnak figyelni a szülők, de nagyobb
létszámnál érdemes animátorokat hívni,
akik lekötik a gyermekeket a szertartás,
vagy a vacsora idejére.

Ez olyan szolgáltatás, aminek a
szükségességét nem lehet teljesen
felmérni előre, mégis sok jó tapasztalat
alapján bátran merem ezt a lehetőséget
ajánlani minden párnak, ahol a vendégség
gyermeklétszáma meghaladja a 10 főt.

23. Nincsen hangtechnikus
Nagyon kellemetlen tud lenni egy ceremónia alatt, ha
technikai problémák lépnek fel, és nincs felelős szakember,
aki ezt azonnal megoldaná. Ha csak egy mikrofonra, és
hangfalra van szükség, akkor is legyen egy olyan személy,
aki ezért felelősséget vállal.
Kis dolognak tűnhet, de higgyétek el, nagyon fontos.

24. Hosszúra nyúló fotózkodás
Sok esküvőn szeretne a pár minden családtaggal, és baráttal
közös képet készíteni. Ezzel alapvetően semmi baj nincsen,
de érdemes előre átgondolni, mikor lesz erre idő, és hogyan
lehet úgy megoldani, hogy semmiképp ne tartson 45 percnél
tovább.
Javaslom, hogy családi csoportokkal, és baráti társaságokkal
fotózkodjatok az egyének helyett, valamint mindenképp
legyen mellettetek egy segítő, aki vizet hoz ha szomjasak
vagytok, vagy elkísér a mosdóba, ha ki kell mennetek, stb.
Fontos, hogy kényelmesen érezzétek magatokat a fotózások
alatt is, ne csak túl akarjatok lenni rajta.

25. Nem finom a torta
Biztosan te is tapasztaltad már esküvőkön,
hogy bár szép volt a torta, nem ízlett.
Válasszatok olyan cukrászt, akinek ismeritek a
munkáit, és kóstoltátok is.
Nem érdemes mindössze kép alapján dönteni.
Javaslom, hogy legyen akár több ízű a torta (ha
emeletesben gondolkoztok), így minden vendég
találhat kedvére valót.
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26. Nincs próba haj
Mindenképp készíttess a választott
fodrászoddal próba frizurát. Megkönnyítheted
a munkáját, ha viszel magaddal néhány képet
az elképzelésedről. Fontos, hogy lásd a
munkáját az esküvő előtt, nehogy kellemetlen
csalódás érjen.

27. Nincs próba smink
A próba frizura mellett nagyon fontos, hogy
próba smink is készüljön a nagy nap előtt.
Egy jó sminkes fogja tudni mi áll neked jól,
de ha van konkrét elképzelésed, azt is
nyugodtan mutasd meg neki.
Nézelődj instagrammon, vagy a pinteresten a
#bridalmakeup hashtag-et használva.

28. Nem jó a zene
Ha élő zenét szeretnétek, kérjetek referencia anyagot a
zenekartól, ha pedig DJ-t, akkor beszéljetek vele az
esküvő előtt a zenei igényekkel kapcsolatban. Vendégként
voltam már olyan esküvőn, ahol a pár csak a vacsora alatt
szembesült azzal, hogy lehet nem volt jó döntés a
szülőkre bízni a zenekar kiválasztását. Próbáljátok az
ilyen szituációkat elkerülni.

29. Rossz az ülésrend
Az ülésrend átgondolása egy kiemelt feladat. A
vendégeknek nagyon fontos, hogy ki mellett ülnek, kivel
fognak órákat beszélgetni, és milyen asztaltársaság alakul
ki körülöttük. Ne szedjetek szét baráti társaságokat, és
figyeljetek oda az exekre.
Apró figyelmességgel rengeteget tudtok tenni azért, hogy
mindenki jól érezze magát.
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30. Elveszik a lényeg
Az utolsó, de egyik legkerülendőbb hiba, az esküvő lényegének elvesztése. Van az a
stressz, és nyomás, ami tényleg nem enged egy párt igazán felszabadultan örülni.
Ezt az állapotot kell leginkább elkerülni. Szóljon ez a nap rólatok, figyeljetek
egymásra, élvezzétek az együtt töltött perceket, és legyen olyan a jegyesség
időszaka, amire jó szívvel fogtok majd visszaemlékezni.
Mindig próbáljátok szem előtt tartani a célt, és ne engedjétek senkinek, és
semmilyen körülménynek, hogy eltérítse a figyelmeteket egymásról.

Bízom benne, hogy ez a 30 tipp a segítségedre lesz az
esküvőre készülés során. Őszintén szurkolok, hogy
boldogan éljétek meg a várakozás időszakát.
Ha úgy érzed, hogy a tippeken túl személyes tanácsadásra
is szükségetek lehet, vagy szeretnél ajánlatot kérni
esküvőtök megszervezésére, és lebonyolítására, email-en
vedd fel velem a kapcsolatot: helena@lunaeskuvo.hu

Durkó Heléna - esküvőszervező
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