
 

 

 

 

 
 

Hizmet Detayları 

Girişe şövale üzerine çiftlerin isimlerinin yazılı olduğu karşılama panosu kurulur 

Gelin yolu sağına ve soluna dörder adet giriş yolu süslemesi yapılır 

Gelin yoluna tercih edilen renkte halı serilir (Kırmızı / Beyaz) 

Mekân girişine konsepte uygun çiçekli tag kurulur 

Girişte çiftler ve misafirler için çiçekli fotoğraf köşesi kurulur 

Çiftlerin girişinde 6, ilk dansta 4 ve pasta kesiminde 2 volkan yakılır 

300 adet Tiffany sandalye ile 10’ar kişilik 30 Banket masa düzeni alınır 

Sandalyeler tercih edilen kuşak renginde bağlanarak süslemesi yapılır 

Masalar tercih edilen objelerle süslenir (Şamdan / Çiçekli vazo) 

Platform üzerine tercihe göre Nikâh Kürsüsü veya Nikâh Masası konulur 

Platform arkasına konsepte uygun tercih edilen Tag veya Gazebo kurulur 

Programın akışı ve yönlendirmesi için yetkili personel bulundurulur 

Servis hizmeti için beş garson bulundurulur 

Pist alanına nostaljik ampul ışıklandırma yapılır 

Organizasyon 19.00 – 00.00 saatleri arası gerçekleştirilir 

Müzik organizasyonu organizasyon sahibine aittir, saat 23.00 ’da sonlandırılır 

Fotoğraf ve Video çekimi organizasyon sahibine aittir 

İkramlar 

Her masaya 3’er adet Kuru pasta tabağı sunulur 

Her masaya 3’er adet Çerez tabağı sunulur 

Her masaya 1’er adet Coca Cola 1 Lt, Fanta 1 Lt, Meyve Suyu 1 Lt sunulur 

Her masaya 10’ar adet 250 ml Bardak Su sunulur 

Maket pasta kesim sonrası Dondurmalı Yaş pasta kişi başı servis edilir. 

Ücretlendirme 

Hafta İçi : 15.000,00₺ 

Cuma Günü : 16.500,00₺ 

Hafta Sonu : 18.000,00₺ 

Extra Masa : 200,00₺ 

OMÜ Personeline %10 indirim uygulanır 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hizmet Detayları 

Girişe şövale üzerine çiftlerin isimlerinin yazılı olduğu karşılama panosu kurulur 

Gelin yolu sağına ve soluna dörder adet giriş yolu süslemesi yapılır 

Gelin yoluna tercih edilen renkte halı serilir (Kırmızı / Beyaz) 

Mekân girişine konsepte uygun çiçekli tag kurulur 

Girişte çiftler ve misafirler için çiçekli fotoğraf köşesi kurulur 

Çiftlerin girişinde 6, ilk dansta 4 ve pasta kesiminde 2 volkan yakılır 

300 adet Tiffany sandalye ile 10’ar kişilik 30 Banket masa düzeni alınır 

Sandalyeler tercih edilen kuşak renginde bağlanarak süslemesi yapılır 

Masalar tercih edilen objelerle süslenir (Şamdan / Çiçekli vazo) 

Platform üzerine tercihe göre Nikâh Kürsüsü veya Nikâh Masası konulur 

Platform arkasına konsepte uygun tercih edilen Tag veya Gazebo kurulur 

Programın akışı ve yönlendirmesi için yetkili personel bulundurulur 

Servis hizmeti için beş garson bulundurulur 

Pist alanına nostaljik ampul ışıklandırma yapılır 

Organizasyon 19.00 – 00.00 saatleri arası gerçekleştirilir 

İkramlar 

Her masaya 3’er adet Kuru pasta tabağı sunulur 

Her masaya 3’er adet Çerez tabağı sunulur 

Her masaya 1’er adet Coca Cola 1 Lt, Fanta 1 Lt, Meyve Suyu 1 Lt sunulur 

Her masaya 10’ar adet 250 ml Bardak Su sunulur 

Maket pasta kesim sonrası Dondurmalı Yaş pasta kişi başı servis edilir. 

Müzik 

Profesyonel ses sistemi + Profesyonel robot ışık sistemi + Tonmaister 

Üç kişilik profesyonel orkestra ekibi 

Fotoğraf & Kamera 

Sınırsız 4k Kamera Video çekimi (Düğün başlangıcından ve bitişe kadar) 

Sınırsız Fotoğraf çekimi (Çekilen görüntüler organizasyon sonunda müşteriye ait USB ile 

teslim edilir veya mail, DVD ortamında aktarım yapılır) 

Ücretlendirme 

Hafta İçi : 17.000,00₺ 

Cuma Günü : 18.500,00₺ 

Hafta Sonu : 20.000,00₺ 

Extra Masa : 200,00₺ 

OMÜ Personeline %10 indirim uygulanır 



 

 

 

  

 

 
 

Hizmet Detayları 

Girişe şövale üzerine çiftlerin isimlerinin yazılı olduğu karşılama panosu kurulur 

Gelin yolu sağına ve soluna dörder adet giriş yolu süslemesi yapılır 

Gelin yoluna tercih edilen renkte halı serilir (Kırmızı / Beyaz) 

Mekân girişine konsepte uygun çiçekli tag kurulur 

Girişte çiftler ve misafirler için çiçekli fotoğraf köşesi kurulur 

Çiftlerin girişinde 6, ilk dansta 4 ve pasta kesiminde 2 volkan yakılır 

150 adet Tiffany sandalye ile 10’ar kişilik 15 Banket masa düzeni alınır 

Sandalyeler tercih edilen kuşak renginde bağlanarak süslemesi yapılır 

Masalar tercih edilen objelerle süslenir (Şamdan / Çiçekli vazo) 

Platform üzerine tercihe göre Nikâh Kürsüsü veya Nikâh Masası konulur 

Platform arkasına konsepte uygun tercih edilen Tag veya Gazebo kurulur 

Programın akışı ve yönlendirmesi için yetkili personel bulundurulur 

Servis hizmeti için beş garson bulundurulur 

Pist alanına nostaljik ampul ışıklandırma yapılır 

Organizasyon 19.00 – 00.00 saatleri arası gerçekleştirilir 

Müzik organizasyonu organizasyon sahibine aittir ve saat 23.00 ’da sonlandırılır 

Fotoğraf ve Video çekimi organizasyon sahibine aittir 

İkramlar 

Her masaya 3’er adet Kuru pasta tabağı sunulur 

Her masaya 3’er adet Çerez tabağı sunulur 

Her masaya 1’er adet Coca Cola 1 Lt, Fanta 1 Lt, Meyve Suyu 1 Lt sunulur 

Her masaya 10’ar adet 250 ml Bardak Su sunulur 

Maket pasta kesim sonrası Dondurmalı Yaş pasta kişi başı servis edilir. 

Ücretlendirme 

Hafta İçi : 8.000,00₺ 

Cuma Günü : 9.000,00₺ 

Hafta Sonu : 10.000,00₺ 

Extra Masa : 200,00₺ 
 

OMÜ Personeline %10 indirim uygulanır 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hizmet Detayları 

Girişe şövale üzerine çiftlerin isimlerinin yazılı olduğu karşılama panosu kurulur 

Gelin yolu sağına ve soluna dörder adet giriş yolu süslemesi yapılır 

Gelin yoluna tercih edilen renkte halı serilir (Kırmızı / Beyaz) 

Mekân girişine konsepte uygun çiçekli tag kurulur 

Girişte çiftler ve misafirler için çiçekli fotoğraf köşesi kurulur 

Çiftlerin girişinde 6, ilk dansta 4 ve pasta kesiminde 2 volkan yakılır 

150 adet Tiffany sandalye ile 10’ar kişilik 15 Banket masa düzeni alınır 

Sandalyeler tercih edilen kuşak renginde bağlanarak süslemesi yapılır 

Masalar tercih edilen objelerle süslenir (Şamdan / Çiçekli vazo) 

Platform üzerine tercihe göre Nikâh Kürsüsü veya Nikâh Masası konulur 

Platform arkasına konsepte uygun tercih edilen Tag veya Gazebo kurulur 

Programın akışı ve yönlendirmesi için yetkili personel bulundurulur 

Servis hizmeti için beş garson bulundurulur 

Pist alanına nostaljik ampul ışıklandırma yapılır 

Organizasyon 19.00 – 00.00 saatleri arası gerçekleştirilir 

İkramlar 

Her masaya 3’er adet Kuru pasta tabağı sunulur 

Her masaya 3’er adet Çerez tabağı sunulur 

Her masaya 1’er adet Coca Cola 1 Lt, Fanta 1 Lt, Meyve Suyu 1 Lt sunulur 

Her masaya 10’ar adet 250 ml Bardak Su sunulur 

Maket pasta kesim sonrası Dondurmalı Yaş pasta kişi başı servis edilir. 

Müzik 

Profesyonel ses sistemi + Profesyonel robot ışık sistemi + Tonmaister 

Üç kişilik profesyonel orkestra ekibi 

Fotoğraf & Kamera 

Sınırsız 4k Kamera Video çekimi (Düğün başlangıcından ve bitişe kadar) 

Sınırsız Fotoğraf çekimi (Çekilen görüntüler organizasyon sonunda müşteriye ait USB ile 

teslim edilir veya mail, DVD ortamında aktarım yapılır) 

Ücretlendirme 

Hafta İçi : 10.000,00₺ 

Cuma Günü : 11.000,00₺ 

Hafta Sonu : 12.000,00₺ 

Extra Masa : 200,00₺ 

OMÜ Personeline %10 indirim uygulanır 



 

 

 

 

 

Hizmet Detayları 

Girişe şövale üzerine çiftlerin isimlerinin yazılı olduğu karşılama panosu kurulur 

Gelin yolu sağına ve soluna dörder adet giriş yolu süslemesi yapılır 

Gelin yoluna tercih edilen renkte halı serilir (Kırmızı / Beyaz) 

Mekân girişine konsepte uygun çiçekli Tag kurulur 

Girişte çiftler ve misafirler için çiçekli fotoğraf köşesi kurulur 

300 adet Tiffany sandalye Tiyatro düzeninde hazırlanır 

Sandalyeler tercih edilen kuşak renginde bağlanarak süslemesi yapılır 

8 adet kokteyl masasının çiçek ve vazo ile süslemesi yapılır 

Platform üzerine tercihe göre Nikâh Kürsüsü veya Nikâh Masası konulur 

Platform arkasına konsepte uygun tercih edilen Tag veya Gazebo kurulur 

Programın akışı ve yönlendirmesi için yetkili personel bulundurulur 

İkram büfesi ve bistro masa düzeni için üç garson bulundurulur 

Tiyatro düzeni arkasına ikram büfesi kurulur 

Organizasyon 13.00 – 16.00 saatleri arası gerçekleştirilir 

Fotoğraf ve Video çekimi organizasyon sahibine aittir 

İkram Büfesi 

15 kg Kuru pasta tepside sunulur 

200 adet Meyveli Tartolet tepside sunulur 

200 adet Kanepe tepside sunulur 

İçecek olarak 8‘er adet Coca Cola 1 Lt, Fanta 1 Lt, Meyve Suyu 1 Lt sunulur 

İçecek olarak 300 adet 250 ml Bardak Su sunulur 

Müzik 

Profesyonel Ses Sistemi + Profesyonel Sunucu + Tonmaister 

Ücretlendirme 

Hafta İçi : 10.500,00₺ 

Cuma Günü : 11.000,00₺ 

Hafta Sonu : 11.500,00₺ 

Extra Sandalye : 10,00₺ 

OMÜ Personeline %10 indirim uygulanır 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hizmet Detayları 

Girişe şövale üzerine çiftlerin isimlerinin yazılı olduğu karşılama panosu kurulur 

Gelin yolu sağına ve soluna dörder adet giriş yolu süslemesi yapılır 

Gelin yoluna tercih edilen renkte halı serilir (Kırmızı / Beyaz) 

Mekân girişine konsepte uygun çiçekli Tag kurulur 

Girişte çiftler ve misafirler için çiçekli fotoğraf köşesi kurulur 

300 adet Tiffany sandalye Tiyatro düzeninde hazırlanır 

Sandalyeler tercih edilen kuşak renginde bağlanarak süslemesi yapılır 

8 adet kokteyl masasının çiçek ve vazo ile süslemesi yapılır 

Platform üzerine tercihe göre Nikâh Kürsüsü veya Nikâh Masası konulur 

Platform arkasına konsepte uygun tercih edilen Tag veya Gazebo kurulur 

Programın akışı ve yönlendirmesi için yetkili personel bulundurulur 

İkram büfesi ve bistro masa düzeni için üç garson bulundurulur 

Tiyatro düzeni arkasına ikram büfesi kurulur 

Organizasyon 13.00 – 16.00 saatleri arası gerçekleştirilir 

İkram Büfesi 

15 kg Kuru pasta tepside sunulur 

200 adet Meyveli Tartolet tepside sunulur 

200 adet Kanepe tepside sunulur 

İçecek olarak 8‘er adet Coca Cola 1 Lt, Fanta 1 Lt, Meyve Suyu 1 Lt sunulur 

İçecek olarak 300 adet 250 ml Bardak Su sunulur 

Müzik 

Profesyonel Ses Sistemi + Profesyonel Sunucu + Tonmaister 

3 kişilik Trio ekibi (Keman, Yan Flüt, Çello vb.) 

Fotoğraf & Kamera 

Sınırsız 4k Kamera Video çekimi (Nikâh başlangıcından ve bitişe kadar) 

Sınırsız Fotoğraf çekimi (Çekilen görüntüler organizasyon sonunda müşteriye ait USB ile 

teslim edilir veya mail, DVD ortamında aktarım yapılır) 

Ücretlendirme 

Hafta İçi : 11.500,00₺ 

Cuma Günü : 12.000,00₺ 

Hafta Sonu : 12.500,00₺ 

Extra Sandalye : 10,00₺ 

OMÜ Personeline %10 indirim uygulanır 



 

 

 

 

 

Hizmet Detayları 

Girişe şövale üzerine çiftlerin isimlerinin yazılı olduğu karşılama panosu kurulur 

Gelin yolu sağına ve soluna dörder adet giriş yolu süslemesi yapılır 

Gelin yoluna tercih edilen renkte halı serilir (Kırmızı / Beyaz) 

Mekân girişine konsepte uygun çiçekli Tag kurulur 

Girişte çiftler ve misafirler için çiçekli fotoğraf köşesi kurulur 

150 adet Tiffany sandalye Tiyatro düzeninde hazırlanır 

Sandalyeler tercih edilen kuşak renginde bağlanarak süslemesi yapılır 

8 adet kokteyl masasının çiçek ve vazo ile süslemesi yapılır 

Platform üzerine tercihe göre Nikâh Kürsüsü veya Nikâh Masası konulur 

Platform arkasına konsepte uygun tercih edilen Tag veya Gazebo kurulur 

Programın akışı ve yönlendirmesi için yetkili personel bulundurulur 

İkram büfesi ve bistro masa düzeni için üç garson bulundurulur 

Tiyatro düzeni arkasına ikram büfesi kurulur 

Organizasyon 13.00 – 16.00 saatleri arası gerçekleştirilir 

Fotoğraf ve Video çekimi organizasyon sahibine aittir 

İkram Büfesi 

8 kg Kuru pasta tepside sunulur 

100 adet Meyveli Tartolet tepside sunulur 

100 adet Kanepe tepside sunulur 

İçecek olarak 6 şar adet Coca Cola 1 Lt, Fanta 1 Lt, Meyve Suyu 1 Lt sunulur 

İçecek olarak 150 adet 250 ml Bardak Su sunulur 

Müzik 

Profesyonel Ses Sistemi + Profesyonel Sunucu + Tonmaister 

Ücretlendirme 

Hafta İçi : 7.500,00₺ 

Cuma Günü : 8.000,00₺ 

Hafta Sonu : 8.500,00₺ 

Extra Sandalye : 10,00₺ 

OMÜ Personeline %10 indirim uygulanır 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hizmet Detayları 

Girişe şövale üzerine çiftlerin isimlerinin yazılı olduğu karşılama panosu kurulur 

Gelin yolu sağına ve soluna dörder adet giriş yolu süslemesi yapılır 

Gelin yoluna tercih edilen renkte halı serilir (Kırmızı / Beyaz) 

Mekân girişine konsepte uygun çiçekli Tag kurulur 

Girişte çiftler ve misafirler için çiçekli fotoğraf köşesi kurulur 

300 adet Tiffany sandalye Tiyatro düzeninde hazırlanır 

Sandalyeler tercih edilen kuşak renginde bağlanarak süslemesi yapılır 

8 adet kokteyl masasının çiçek ve vazo ile süslemesi yapılır 

Platform üzerine tercihe göre Nikâh Kürsüsü veya Nikâh Masası konulur 

Platform arkasına konsepte uygun tercih edilen Tag veya Gazebo kurulur 

Programın akışı ve yönlendirmesi için yetkili personel bulundurulur 

İkram büfesi ve bistro masa düzeni için üç garson bulundurulur 

Tiyatro düzeni arkasına ikram büfesi kurulur 

Organizasyon 13.00 – 16.00 saatleri arası gerçekleştirilir 

İkram Büfesi 

8 kg Kuru pasta tepside sunulur 

100 adet Meyveli Tartolet tepside sunulur 

100 adet Kanepe tepside sunulur 

İçecek olarak 6 şar adet Coca Cola 1 Lt, Fanta 1 Lt, Meyve Suyu 1 Lt sunulur 

İçecek olarak 150 adet 250 ml Bardak Su sunulur 

Müzik 

Profesyonel Ses Sistemi + Profesyonel Sunucu + Tonmaister 

3 kişilik Trio ekibi (Keman, Yan Flüt, Çello vb.) 

Fotoğraf & Kamera 

Sınırsız 4k Kamera Video çekimi (Nikâh başlangıcından ve bitişe kadar) 

Sınırsız Fotoğraf çekimi (Çekilen görüntüler organizasyon sonunda müşteriye ait USB ile 

teslim edilir veya mail, DVD ortamında aktarım yapılır) 

Ücretlendirme 

Hafta İçi : 8.500,00₺ 

Cuma Günü : 9.000,00₺ 

Hafta Sonu : 9.500,00₺ 

Extra Sandalye : 10,00₺ 

OMÜ Personeline %10 indirim uygulanır 


