FLOWERS & DECOR

DECORURI COMPLETE
Florile aduc bucurie
Decorurile nunții tale te reprezintă în primul rând pe tine și sunt realizate în spiritul evenimentului, completând armonios tot ce
se mai întâmplă în ziua mult visată.
Ne place natura și folosim doar plante și flori adevărate, iar accesoriile sunt cât mai fine și delicate.
Descurajăm opulența pentru că înseamnă risipă (și financiară, și de timp, și de flori). Avem o multitudine de idei minimaliste din
care să te inspiri și chiar și pachetele noastre luxuriante și bogate, funcționează pe principul minimului posibil.
Pachetele FROG sunt variate, de la decoruri diafane și romantice, la aranjamente pline de exotism și culori tropicale. Indiferent
de temă, venim cu aceeași atenție la detalii și pasiune.

Pachetele de decoruri FROG, includ elemente multiple, fiecare adaptat la tema evenimentului. Însă nu este obligatoriu să
alegi toate elementele/serviciile, ci doar pe cele care se potrivesc locului și stilului evenimentului.
În această broșură, îți prezentăm cele mai frecvente servicii oferite de FROG, din care putem alege împreună pachetul optim,
în stilul tău, pentru numărul tău de invitați.

Dacă ai orice altă idee în afara celor propuse de noi, spune-ne și construim
împreună evenimentul tău magic.
Bine de știut: ne plac provocările, ne plac detaliile, incercăm să lucrăm cu orice buget

ESTIMARE DE COSTURI
Prețul fiecărui pachet diferă în funcție de complexitate și costurile materialelor.
În această broșură, pentru toate pachetele tematice, am estimat costuri pentru:
•

Aranjamente pentru mese estimate pentru 100 invitați, adică 10 mese, plus masa mirilor

•

Buchet de mireasă, în stilul nunții, însă mai accentuat (fie mai intens colorat, fie mai diafan)

•

Buchet pentru nașă, în stilul nunții, mai mic decât cel al miresei

•

Lumânări de cununie, medii sau scurte, cu lumânări albe sau din ceară naturală bej-maro

•

3-5 coronițe pentru domnișoare de onoare

•

8-10 boutonnieres pentru mire, naș și cavaleri

•

Decorare altar, dacă este în aer liber, cu panglici, perdea de flori și frunze și două buchete mai ample în colțuri

•

Decorare zonă bufet, zonă bar, zonă cake bar, zonă cu limonade

•

Decorare Seating plan

•

Design & print meniuri individuale, meniuri de bar, seating plan, invitații de nuntă

•

Aranjare completă a decorurilor în dreptul fiecărui invitat (adică așezăm peste fiecare farfurie sau șervet, detalii
florale, mărturii, scriem name tags etc.)

CUM COMANZI?
Ne contactezi pe mail și ne spui:
•

Data și locul evenimentului

•

Numărul de persoane

•

Numărul de mese care trebuie aranjate (sau câte persoane stau la o masă)

•

Detalii despre forma meselor (rotunde, dreptunghiulare) și stilul lor (vor avea fețe de masă sau au blaturi de lemn
care merită expus) și orice alte informații utile despre mese

•

Ce stil îți dorești la eveniment

•

Dacă ceva din această broșură este pe placul tău

•

Ce elemente de decor includem: aranjamente pentru mese, buchete, lumânări, printuri etc.

•

Un buget pe care nu vrei să îl depășești

Revenim cât de repede posibil cu o estimare de preț și planificarea unei discuții mai detaliate.

hello@f-r-o-g.com

flowers@f-r-o-g.com

0723 346 140

SERVICII
Aranjamente pentru mese
În funcție de stilul nunții, dar și de dimensiunea și forma meselor, aranjamentele pentru mese pot fi:
• Tip greenery, adică un ”șir” de elemente așezate pe toată lungimea mesei (dacă aceasta este dreptunghiulară), cu plante, mușchi, frunze,
ghivece, lumânări și orice elemente dorite.
• Grup de elemente decorative (pentru mese rotunde) pe mijlocul meselor, cu câteva vase diferite cu flori, mușchi, lumânări și luminițe
• Vaze cu aranjamente de flori și frunze, aranjate ”fluid”, asimetric. Merg oriunde, indiferent de mărimea și dimensiunea meselor. Toate
vazele noastre sunt vintage autentice (cu adevărat vechi, în stil retro anii 70) sau în stil industrial din metal
• Decoruri suspendate deasupra fiecărei mese, ample, tip ”greenery”, sau delicate, formate doar din fire de iederă care îmbracă diverse
structuri metalice.
La toate aranjamentele pentru mese, includem:
• Numere de mese: albe, simple, din lemn, așezate pe mese sau numere ”plutitoare” deasupra meselor
• Lumânări decorative, albe, groase, simple (sau în funcție de temă)
• Detaliu floral pentru fiecare șervet

Masa mirilor
În același stil cu aranjamentele de la celelalte mese, însă mai amplu, cu mai multe lumânări și plante.
La masa mirilor, decorăm mereu și:
• Scaunele mirilor cu panglici, buchețete de flori și frunze (în stilul nunții)
• Elemente de decor așezate peste farfuriile/meniurile mirilor și nașilor
• Dacă este posibil, atârnăm elemente decorative deasupra mesei, pe fire ”invizibile” de gută

Buchete pentru mireasă și nașă
În stilul miresei și al nunții. Recomandăm ca buchetul miresei să fie ușor altfel decât restul aranjamentelor, fie mai intens colorat sau mai
diafan.
Buchetele sunt legate cu panglici din diverse materiale și culori, lăsate mai lungi, pentru a avea un stil ”fluid” și boem
Nu realizăm buchete tip sferă

Lumânări de cununie
Ne inspiram din tema evenimentului pentru decorarea lumanarilor. Acestea pot fi:
• Din ceară naturală, de biserică, culoarea bej-natur
• Albe, groase și scurte (30-40 cm) / Albe, lungi și subțiri (50-60 cm)
Nu realizăm aranjamente pe lumânări lungi până la sol și nici aranjamente tip ”sferă”

Mini buchete
Coronițe, brățări sau buchete mici pentru domnișoare de onoare. Recomandăm buchețele diafane cu un singur tip de floare (floarea
miresei, lalele, bujori etc.)
Boutonnieres pentru mire și cavalerii nunții: mini buchete interesante care se prind la sacou sau se pun în buzunar, inspirate din
aranjamentele generale, adesea cu ciulini, bobițe sau alte elemente ”altfel”

Zone speciale
•

Altar și drum către altar / Porți de trecere / Copaci împodobiți cu flori și lumini / Leagăne sau orice alte zone romantice

•

Photo Booth

•

Cake bar, zonă cu limonade, zona barului (dacă ne ocupăm tot noi de catering și bar, atunci decorul acestor zone este inclus)

•

Colț cu amintiri – poze (trimise de miri), flori, origami sau elemente alte atârnate în copaci sau de alte suporturi existente

Seating plan și alte afișe
Seating plan-ul este un material util la începutul petrecerii, pentru a organiza modul în care se așază invitații la mese
De obicei este un poster afișat la intrarea în restaurant/grădină. Acesta poate fi:

•

Din cartonașe individuale (câte unul pentru fiecare masă, cu numărul mesei și lista tuturor invitaților de la masa respectivă), prinse pe
un suport de metal decorat cu iederă și alte frunze

•

Din cartonașe individuale (ca mai sus) prinse de grinzi sau copaci, cu panglici/sfoară/gută/clești din lemn

•

Un afiș mare, într-o ramă de tablou, pe un stativ/șevalet

•

Un afiș mare sau cartonașe individuale, pe un suport cu mușchi, pe șevalet

De asemenea, decorăm un Welcome Poster (afiș mare cu ”bine ați venit”, afiș cu programul evenimentului sau alte afișe, de exemplu
pentru masa cu suveniruri sau pentru plicurile pentru bani)

Textile pentru mese
Dacă locația nu oferă, noi putem aduce:
•

Șervete de masă din bumbac, albe sau gri-bej. Acestea sunt împăturite astfel încât să cuprindă parțial meniul printat și un element
decorativ (frunze, flori, mărturii etc.)

•

Fețe de masă albe sau gri-bej / Table runners din in, culoarea gri-bej

Papetărie
Completăm orice pachet de decoruri cu materiale printate care includ ilustrații FROG și design specific pentru evenimentul tău.
Mai întâi ne ocupăm de ilustrația care va deveni simbolică și unică pentru nunta ta. Aceasta poate fi acuarelă sau grafică, desenată pentru
tine, aleasă din baza noastră de date sau putem folosi orice elemente grafice ne trimiți tu
Apoi urmează designul complet și printul pentru:
•

Invitații

•

Meniuri individuale (câte unul pentru fiecare invitat, așezate pe șervet, decorate cu un element botanic) / Meniuri de bar

•

Name tags (dacă așezi fiecare invitat la un loc fix) sau liste cu toți invitații de la fiecare masă (dacă îi lași pe ei să se așeze cum doresc –
recomandăm)

•

Seating plan, afișe de welcome, program și orice alte materiale

Amintiri de luat acasă
Mărturii creative și practice, inspirate din domeniile de expertiză FROG:
• Recipiente cu ceai / miere cu nuci / sare infuzată cu chilli, lavandă sau piper roz
• Bețe de vanilie, scorțișoară și rozmarin legate cu sfoară
• Mix de condimente/ierburi mediteraneene în cilindru de sticlă cu dop de plută
• Mini brownie, învelită în hârtie kraft și legată cu sfoară/panglică
• Ghivece mici cu plante suculente / cu plate aromatice (busuioc, rozmarin, cimbru, lavandă)

PACHETE
Greenery
Aranjamente exclusiv verzi, cu frunze și mușchi, alternând cu zone cu lumânări albe și lumânări din ceară natur (bejmaro), luminițe pe fire de cupru și iedere care atârnă deasupra meselor.
Ilustrații simple, elegante, cu elemente botanice sau cadre naturale (păduri, munți etc). Eventual printuri pe hârtie
kraft
Cost estimativ pentru 100 invitați: 10,400 lei, TVA 19% inclus

Burgundy-Greenery
Aranjamente dominant verzi, cu plante și flori intens colorate, bobițe și ciulini (de sezon). Se potrivesc toamna/spre
finalul verii, cu struguri, mure și măceșe incluse în aranjamente.
Ilustrații cu bobițe și accente burgundy, printate pe hârtie bej. Sau fără ilustrații, cu textul alb printat pe hârtie kraft.
Cost estimativ pentru 100 invitați: 10,900 lei, TVA 19% inclus

Tropical-Greenery
Explozie de culori, texturi și flori intense și exotice, în vaze cu picior de alamă sau în aranjamente tip ”greenery”.
Lumânări diverse, colorate, înalte și scurte, pietricele colorate ”aruncate” printre decoruri, frunze tropicale mari
așezate sub fiecare șervet.
Ilustrații exotice, în tema nunții (ananași, felii de lime, orhidee sau alte flori exotice, frunze de monstera etc.)
Cost estimativ pentru 100 invitați: 11,300 lei, TVA 19% inclus

Eclectic-Green-White
Mix eclectic de plante (în ghivece), ferigi, suculente, mușchi, vase cu frunze mari, tropicale și flori albe exotice,
crengi/ramuri de copaci, lumânări albe și mușchi.
Ilustrații: abstracte sau cu detalii botanice (ex. frunză de ferigă/monstera/eucalipt)
Cost estimativ pentru 100 invitați: 9,900 lei, TVA 19% inclus

Desert Fun
Mix eclectic de mușchi și plante mici în ghivece: suculente, cactuși, fire de iederă împletite peste/printre ghivece,
luminițe pe fire de cupru, lumânări albe și aurii.
Ilustrații abstracte cu cactuși, suculente sau desene/forme geometrice
Cost estimativ pentru 100 invitați: 9,200 lei, TVA 19% inclus

TEMATICE
Italian Garden
Grupuri de ghivece cu plante aromatice și aranjamente tip ”greenery” cu multe frunze. Zone cu mușchi și elemente
citrice/mediteraneene (lămâi, portocale, rodii, smochine). Panglici albe și verzi din diferite materiale și texturi.
Ilustrații bogate, cu mix de plante și fructe, sau minimaliste, cu felii de citrice/frunze/ramuri de măslini
Cost estimativ pentru 100 invitați: 10,300 lei, TVA 19% inclus

White Wonder
Doar floarea miresei, flori mici și bobițe albe, frunze de ficus, flori de bumbac, panglici albe de bumbac, satin și
dantelă, eprubete cu elemente florale și frunze.
lustrații cu floarea miresei, printate pe hârtie naturală cu inserții de plante.
Cost estimativ pentru 100 invitați: 8,300 lei, TVA 19% inclus

Lavender Fields
Șir de mușchi din care ies fire de lavandă, pe mijlocul meselor, pe toată lungimea acestora. Lumânări albe groase,
cocori din origami mici și mari (20cm), plutind deasupra meselor pe fire ”invizibile” de gută.
Ilustrații propuse: abstracte (pete de culoare, buline, puncte), cu modele geometrice in stil origami, cu lavandă sau
flori de bumbac
Cost estimativ pentru 100 invitați: 8,000 lei, TVA 19% inclus

Pastel Dusty Chic
Aranjamente spectaculoase, în vase din alamă sau vaze vintage, cu flori variate (inclusiv bujori), pastelate si ”prăfuite”,
cu frunze de eucalipt si alte frunze similare, aranjate în stiluri ”fluide”, asimetrice, cu frunze curgând din vaze.

Ilustrații bogate, cu flori sau abstracte cu pasteluri și pete de culoare
Cost estimativ pentru 100 invitați: 9,400 lei, TVA 19% inclus

Sau orice altă idee de a ta, adusă la viață de noi

GREENERY
Aranjamente exclusiv verzi, cu frunze și mușchi,
alternând cu zone cu lumânări albe și lumânări din
ceară natur (bej-maro), luminițe pe fire de cupru și
iedere care atârnă deasupra meselor.
Alternativ, aranjamentele pot fi suspendate integral
deasupra meselor, pe mese rămânând doar o parte

minimală din decoruri (lumânări, câteva frunze
exotice, zone cu mușchi etc.).
Ilustrații simple, elegante, cu elemente botanice sau
cadre naturale (păduri, munți etc). Eventual printuri pe
hârtie kraft
Cost estimativ pentru 100 invitați: 10,400 lei, TVA 19%
inclus

BURGUNDY-GREENERY
Aranjamente dominant verzi, cu plante și flori intens
colorate, bobițe și ciulini (de sezon). Se potrivesc
toamna/spre finalul verii, cu struguri, mure și măceșe
incluse în aranjamente.
Pe fiecare masă includem luminițe mici pe fir de
cupru, printre frunzele din aranjamente, și zone cu
mușchi și lumânări albe sau natur.
Pentru scaunele mirilor, altar și alte zone, includem și
panglici burgundy, verzi și albe, din materiale diferite.
Ilustrații cu bobițe și accente burgundy, printate pe
hârtie bej. Sau fără ilustrații, cu textul alb printat pe
hârtie kraft.
Cost estimativ pentru 100 invitați: 10,900 lei, TVA 19%
inclus

TROPICAL-GREENERY
Explozie de culori, texturi și flori intense și exotice,
în vaze cu picior de alamă sau în aranjamente tip
”greenery”. Pe fiecare masă, aranjăm lumânări
diverse, colorate, înalte și scurte, pietricele
colorate

”aruncate”

printre

decoruri,

mușchi

verde.
În dreptul fiecărui învitat, așezăm frunze tropicale
sub fiecare șervet sau includem un detaliu floral
peste fiecare meniu.
Ilustrațiile pentru toată papetăria sunt exotice, în
tema nunții (ananași, felii de lime, orhidee sau alte
flori exotice, frunze de monstera, ferigi etc.)
Cost estimativ pentru 100 invitați: 11,300 lei, TVA

19% inclus

ECLECTIC GREEN-WHITE
Mix eclectic de plante (în ghivece), ferigi, suculente,
mușchi, vase cu frunze mari, tropicale și flori albe
exotice, crengi/ramuri de copaci, lumânări albe și
mușchi.
Aranjamentul este contemporan și poate fi minimalist
sau opulent. Se poate completa cu mărturii exotice:
suculente în ghivece, condimente asiatice, ceai verde
sau câte un origami din hârtie kraft/pastel
Ilustrații: abstracte sau cu detalii botanice (ex. frunză
de ferigă/monstera/eucalipt)
Cost estimativ pentru 100 invitați: 9,900 lei, TVA 19%
inclus

DESERT FUN
Mix eclectic de mușchi și plante mici în ghivece:
suculente,

cactuși,

fire

de

iederă

împletite

peste/printre ghivece, luminițe pe fire de cupru,
lumânări albe și aurii.
Aranjamentul este ”plat”, inspiră exotism și poate fi
combinat cu tematică de marină/tropicală: scoici,
pietre mari, sfori groase.
De asemenea, decorul poate deveni unul inspirat de
planete, spațiu și tehnologie, cu adăugarea de stele
plutitoare din hârtie și lemn și panglici în tonuri de

bleumarin/verde închis
Ilustrații

abstracte

cu

cactuși,

suculente

sau

desene/forme geometrice
Cost estimativ pentru 100 invitați: 9,200 lei, TVA 19%
inclus

ITALIAN GARDEN
Grupuri

de

ghivece

cu

plante

aromatice

și

aranjamente tip ”greenery” cu multe frunze. Zone
cu

mușchi

și

elemente

citrice/mediteraneene

(lămâi, portocale, rodii, smochine).
Scaunele, altarul si alte zone pot fi decorate cu
panglici albe și verzi din diferite materiale și texturi.
Tema

italiană/mediteraneeană

permite

inclusiv

decoruri bazate pe produse specifice: Limoncello,
Peroni, San Pelegrino, biscotti, buchețele de
lavandă, săpunuri cu ulei de lămâie sau bergamot

etc.
Ilustrații bogate, cu mix de plante și fructe, sau
minimaliste, cu felii de citrice/frunze/ramuri de
măslini.
Cost estimativ pentru 100 invitați: 10,300 lei, TVA
19% inclus

WHITE WONDER
Doar floarea miresei, flori mici și bobițe albe, frunze
de ficus, flori de bumbac, panglici albe de dantelă,
satin si bumbac, eprubete cu elemente florale și
frunze
Aranjamentele meselor includ grupuri de vaze și
recipiente mici, lumânări și alte decoruri delicate din
hârtie sau lemn (origami, abajururi geometrice din
hârtie)
Alternativ, aranjamentele pot fi și mari, în vaze
vintage, cu flori și frunze albe-argintii, asimetrice și

”fluide”
Ilustrații cu floarea miresei sau alte elemente
delicate. Sau design fără ilustrații, doar cu text
simplu, printat pe hârtie naturală texturată
Cost estimativ pentru 100 invitați: 8,300 lei, TVA 19%
inclus

LAVENDER FIELDS
Decoruri cu lavandă, origami, flori de bumbac și alte
flori mici, delicate, albe și lila.
Aranjamentele pot fi în diverse vaze și borcane, cu
elemente de sfoară și panglici din dantele,
sau, într-un stil eclectic: un șir cu mușchi pe mijlocul
mesei, din care ies fire de lavandă.

Adăugăm lumânări albe groase și Cocori din origami
mici și mari (20cm) plutind deasupra meselor pe fire
”invizibile” de gută.
Ilustrații propuse: abstracte (pete de culoare, buline,
puncte), cu modele geometrice in stil origami, cu
lavandă sau flori de bumbac
Cost estimativ pentru 100 invitați: 8,000 lei, TVA 19%
inclus

PASTEL DUSTY CHIC
Aranjamente spectaculoase, în vase din alamă sau
vaze vintage, cu flori variate (inclusiv bujori), pastelate
si ”prăfuite”, cu frunze de eucalipt si alte frunze
similare, aranjate în stiluri ”fluide”, asimetrice, cu
frunze ”curgând” din vaze.
Culorile pot fi în spiritul anotimpului, de la alb-roz,
primăvara, la pasteluri mai complexe cu tonuri vișinii,
toamna. Recomandăm aranjamente cu accente de
culori reci (bleu, gri) și pasteluri neutre, prăfuite.
Ilustrații bogate, cu flori sau abstracte cu pasteluri și

pete de culoare
Cost estimativ pentru 100 invitați: 9,400 lei, TVA 19%
inclus

MAI MULTE CU

FROG WEDDINGS

hello@f-r-o-g.com
flowers@f-r-o-g.com
0723 346 140
www.f-r-o-g.com/flowers
www.f-r-o-g.com/vasile-lascar

