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                          Tato prezentace je autorským dílem Seven Promotion spol. s r.o. , všechna práva vyhrazena. 

Zrealizujeme váš svatební den na klíč, včetně dopravy, cateringu, ubytování hostů, výzdoby, květin, živé hudby a dalších 

atributů jež ke svatbě patří. Precizní naplánování časového harmonogramu příprav, vlastního svatebního dne, večerní zábavy 

a nezbytné dopravní logistiky. Tato prezentace je specifikovaná na realizaci svatebního dne s obřadem ve Vrtbovské zahradě 

na Starém městě na Praze 1 a s garden party ve velkém stanu s podlahou včetně slavnostního oběda na zámečku Berchtold 

v Kunicích u Velkých Popovic. Večerní zábava tamtéž v rámci zámečku a  to od 22:00 do 03:00. Produkci svatebního dne lze 

realizovat i mimo výše uvedené lokality, a to po celé ČR. 
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• Obřad: 11:30 – 12:45 Vrtbovská zahrada, Malá Strana, Praha 1 

• Oběd: 14:00 – 16:00 party stan 150m2, zahrada zámečku Berchtold 

• Večerní afterparty: 22:00 – 03:00 sály zámečku Berchtold 

 

• Catering včetně nápojů, dortu a koláčků 

• Počet svatebních hostů oběd: 48 

• Počet dalších svatebních hostů odpoledne: 30 

• Počet svatebních hostů celkem na afterparty: 70 

• Ubytovací kapacita zámeček Berchtold: 30 pokojů s kapacitou 75 osob 

• Přepravní kapacity: 3x mikrobus Mercedes Benz 24 osob 

 

• Chill Out podkres oběd: 14:00 – 16:30 

• Živá hudba: 17:00 -22:00 

• DJ: 22:00 – 03:00 

 

• Moderátor 

• Fotograf po celý den 

• Kameraman na obřad a na ranní přípravu nevěsty 

• Svatební koordinátor 

• Asistent svatebního koordinátora 

 

• Soutěže 

• Doplňkové aktivity 

• Společné focení s novomanžely 

 

• Stan 10x15m včetně vybavení, výzdoby a dekorací 

• Rozvoz svatebních hostů, vč. odvozu automobilů 

 

Koncepce 
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                          Tato prezentace je autorským dílem Seven Promotion spol. s r.o. , všechna práva vyhrazena. 

Tento dokument je určen pouze pro osobu/osoby, které/kterým je prezentován. Může obsahovat informace, které jsou důvěrné, podléhají 
ustanovením autorského zákona či jsou předmětem obchodního tajemství. Dokument není možné považovat za dohodu  
o realizaci kterékoliv z částí dokumentu a přijetím/ odesláním tohoto dokumentu nevzniká ani příjemci, či odesílateli žádná povinnost  
či závazek. Dokument není možné bez písemného svolení společnosti Seven Promotion spol s r.o. dále šířit či předávat v jakékoliv podobě a formě. 

 

Odkazy a kontakty 

Seven Promotion spol. s r.o. 
Tržiště 12, Praha 1, 118 00 

IČ: 26195127, DIČ: CZ26195127 
 

Kontaktní osoba: Ivan Pernecký, tel.: +420 602 610 449 
seven@sevenpromotion.cz 

 
www.sevenpromotion.cz 

 Facebook.com/SevenPromotion 
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