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WEDDING CHECKLIST
















Organize olun! Önemli evraklarınızı ve notlarınızı korumak için bir dosya
hazırlayın.
Düğününüzün konseptini ve renklerini kafanızda canlandırmaya başlayın ve
bolca beğendiğiniz düğün resimlerini dosyanıza ekleyin.
Ailenizle bütçenizi konuşun ve kimlerin ne kadar katkıda bulunacağını öğrenin.
Liva Köşk’ün size sağlamış olduğu düğün koordinatörünüzle tanışın, kendinizi ve
düğününüzden beklentilerinizi anlatın.
Gelinlik ve damatlığınızı kafanızda canlandırmaya başlayın. Asla erken diye
düşünmeyin.
Zayıflamanız gerekiyorsa şimdiden başlayın  Bir spor salonuna kayıt olun veya
özel bir antrenör tutun.
Liva Köşk sizin için nikâh memurunu ayarlayacaktır. Sizin özel isteğiniz varsa
mutlaka belirtin ve bilgi verin.
Nişan partinizi henüz yapmadıysanız, düğün koordinatörünüzden mutlaka
yardım isteyin.
Misafir listenizi oluşturmaya başlayın. Aileniz ve misafirleriniz hoş görürse bir
dilek ve ihtiyaç listesi hazırlayıp yakınlarınıza iletmeye başlayın 
Bekarlığa veda partinizin ve kınanızın tarihini belirleyin. Mekan ve konsept seçimi
ile ilgili olarak düğün koordinatörünüzden yardım alın.
Düğün renginize karar verdiniz mi?
Tadım yapmak istediğiniz menüye karar verip, koordinatörünüze bildirin .
Gelinlik için gezmeye ve incelmeye başlayın, hatta beğendiyseniz alın!
Kendinize düğününüzle ilgili bir facebook sayfası oluşturun. Emin olun size bir
çok yeni fikir ve öneri sunulacaktır.
Düğününüz de uygulamak istediğiniz adetleri ve yöresel gelenekler varsa bunların
listesini çıkartın.
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Canlı müzik istiyorsanız, sanatçı veya orkestraları araştırmaya başlayın.
Kuaför ve makyözünüzü seçip, provalara başlayın.
Davetiye, menü kartı, masa kartı ve nikah şekerlerini araştırmaya başlayın.
Dini nikâh töreni de yapılacaksa hazırlıklara başlayın.
Foto Süleyman fotoğrafçılık ile ön görüşmenizi yapın.
Gelinliğinizin siparişini verin!
Nedimelerin kıyafetine karar verin!
Orkestra veya sanatçı istiyorsanız, rezervasyonlarını yaptırın.
Liva Köşk’ün size sağlamış olduğu düğün pastasından farklı bir pasta isteğiniz
varsa araştırmaya başlayın.
Balayınızı planlayın ve rezervasyonunuzu yaptırın.
Şehir veya yurtdışından gelecek misafirlerinizi bilgilendirin. Otel rezervasyonlarını
yaptırın. Danışmanınızdan anlaşmalı otellerin fiyatlarını alabilirsiniz.
Kesin kararımızı verdik, illa ki pastayı biz alacağız diyorsanız, siparişinizi vermenin
tam zamanı 
Facebook sayfanızdan etkinliğinizi açıp, online davetiyelerinizi ve takvim
kayıtlarını oluşturun.
Şehir dışından gelecek nedimeniz varsa, kıyafetini sipariş vermeyi unutmasın!
Davetiyenizde neler yazacağını belirleyin ve tasarımını oluşturmaya çalışın.
Exstra talepleriniz için dilerseniz Dekorasyon firmamız ( Bay Mustafa ) ile
seçimlere başlayın.
Kiralamak istediğiniz ürünlere karar verin!
Davetiyenizi seçmişseniz, kaligrafi bulmanın tam zamanı!
Sağdıcınızı seçin ve kıyafetinizi planlayın.
Düğün gecesi için otel rezervasyonunuzu yapın.
Tüm balayı rezervasyonunuzu tamamlayın; oteliniz, uçak biletleriniz ve benzeri
rezervasyonlar.
Damatlığınızı seçin!
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Düğününüze şehir ve yurtdışından gelecek misafirlerin davetiyelerini gönderin.
Menü seçiminizi tamamlayın.
Misafir listesini tamamlayın.
Ayakkabı, mücevher gibi aksesuarlara karar verin, alın veya rezerve ettirin.
Damat veya gelin TC vatandaşı değilse, konsolosluktaki işlemleri başlatın.
Nikâh başvurularınızı tamamlayın.
Dekorasyon firmamızın sunduğu paket haricinde başka dekor elemanları ve çiçek
kullanmak isterseniz, bunların siparişini verin.
Güzellik rejimine başlayın (diş beyazlatma, manikür, cilt bakımı vs. )
Damatlığınızı alın!
Davetiyeleri dağıtmaya başlayın.
Uluslararası bir balayı için gereken dokümanları hazırlayın (pasaport, vize, aşılar,
doğum belgeleri )
Gelinliğiniz için son prova tarihini belirleyin.
Giriş, ilk dans ve pasta müziklerinizi seçmeye başlayın.
Eğer bir dilek veya ihtiyaç listesi hazırlamışsanız, her şeyin yolunda olduğunu
kontrol edin.
Özel sağlık sigortası firmanıza, aile olacağınızı bildirin ve yeni poliçenizi isteyin.
Damatlık aksesuarlarınıza karar verin ( ayakkabı, yedek gömlek, kol düğmeleri,
gece t-shirt’ü)
Düğün günü ulaşımınızı planlayın, VIP veya klasik araç kiralama gibi. İhtiyaç varsa
misafirleri unutmayın.
Organizasyon programını bitirin.
Kıyafetlerinizi tüm aksesuarlarla birlikte deneyin ve son halini oluşturun.
Düğününüze basın gelecek ise bülten göndermenin tam zamanı! Lütfen basın
danışmanınıza bildirin.
Çocukları unutmayın  Çocuklar için gerekli ayarlamaları yapın ve
danışmanınızdan yardım isteyin.
Şehir dışı ve yurt dışı misafirlerinizin otel rezervasyonlarını tamamlayın.
Damat bey: Bekarlığa veda partinize katılmayı unutmayın  ve partiyi hazırlayan
sağdıcınıza teşekkür edin.
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Kuaför ve makyözünüzle randevulaşın ve provalarınızı yaptırın. Düğün günü
görünmek istediğiniz gibi olduğundan emin olun.
Şu ana kadar gelen düğün hediyesi varsa, teşekkür notlarınızı, kına veya bekarlığa
veda partinizde verin.
Gelinler: size yardımcı olanlara hediyelerini vermeyi unutmayın.
Anı defteri, tablo veya fotoğraf benzeri, düğününüzü size hatırlatacak ekipmana
karar verin.
Alışverişinizi tamamlayın.
LCV’ ye başlayın.
Düğün hatıraları, nikâh şekeri vb. düğünde kullanılacak materyalleri paketleyip,
üzerine hatırlatıcı notları yapıştırın.
Dj veya orkestranızla görüşüp, müzik seçiminizi tamamlayın.
Kesin çalınacaklar ve kesin çalınmayacaklar listesini hazırlayıp, dj veya orkestraya
teslim edin.
Yüzüklerinizi almadıysanız, alın ve hazırlatın.
Düğün gecesi ve balayı rezervasyonlarınızı kontrol edin.
Düğün de gelinlik öncesi ve sonrası giyeceğiniz kıyafetleri seçin.
Teşekkür notlarınızı yazın ve zarflayın. Düğün öncesi bunları dağıtmak sizi mutlu
edebilir.
Eğer soyadınız değişecekse, bununla ilgili evrakları hazırlayın ki balayınız güzel
geçsin 
Eğer gerekliyse son kez kuaföre gidin.
Gelinler: Yeni ayakkabılarınızla yürüyüş provası yapın.
Gelinliğe ait bir kese veya duvak yoksa bunları edinin.
Danışmanınıza son sayı hakkında bilgi verin.
LCV’lerinizi tamamlayın.
Oturma planını Danışmanınızdan isteyin.
Detayları danışmanınızla kontrol edin( sayı, geliş saati, menü, pasta vs.)
Balayı için alışverişinizi tamamlayıp çantanızı hazırlayın..
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Tüm tedarikçilere ödemelerin yapıldığından emin olun.
Damat bey: Damatlığınızı ve ayakkabınızı son bir kez mutlaka deneyin.
Damat bey: Son tıraşınızı olun.
Ulaşım ile ilgili tedarikçilerle son konfirmasyonu yapın.
Danışmanınıza oturma planını gönderin.
Ailenize, çalışanlara ve tedarikçilere düğün günü ile ilgili son talimatlarınızı verin.
Düğün gecesi otel için küçük bir çanta hazırlayın ve düğün öncesi otele ulaştırın.
Acil bir duruma karşı balayı programını bir yakınınıza mutlaka bırakın.
.
Gelin: manikür ve pedikür zamanı!
Son ödemeler ve bahşişlerle ilgili zarflarınızı hazırlayıp, ailenizden birine veya
yakın dostunuza iletin.
Bir kişiyi düğünde gelen hediyeler ve nakit ile ilgili görevlendirin.
Dj ile son detayları görüşün.
Bolca dinlenin ve uyuyun.
Balayı planınız ile ilgili son detayların konfirmasyonunu yapın.
Gevşeyin, gülümseyin ve günün tadını çıkartın. 

DÜĞÜN SONRASI






Gelin Çiçeğinizi ve diğer düğün hatıralarınızı saklamayı, en azından birer tane
hatıra almayı unutmayın.
Gelinliğinizi ve damatlığınızı kuru temizlemeye yollayın.
Tüm ödemelerin yapıldığından emin olun.
Fotoğraf Firmasından teslimat tarihi bilgisini alın.
Çiçek ve telgraf gönderenlere teşekkür etmeyi unutmayın.
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