Blommor till bröllop
A la carte

På Pion Blomsterateljé skapar vi buketter och arrangemang inspirerade av
naturen och våra skiftande säsonger. Vår signaturbukett är en vacker mix av
lyxiga snittblommor från världens bästa odlare kombinerat med material från
naturen och vår egen trädgård. Hållbarhet är ett av våra viktigaste ledord och
vi utgår gärna från säsong när vi skapar buketter och arrangemang.

Låt oss skapa något unikt och personligt som förgyller er
dag och ger vackra minnen för livet.
Vår a la carte-service är perfekt för par som gillar vår stil men som inte är ute
efter storskaliga arrangemang som kräver arbete på plats. Om ni endast
behöver blommor till brudföljet, kanske ett antal bordsdekorationer, och har
möjlighet att hämta blommorna i vår butik så är detta alternativ perfekt för er!
Välj bara de buketter/arrangemang ni behöver från vår meny och ange er
färgskala så ordnar vi resten!
Vår a la carte-service passar inte om ni har specifika önskemål om exempelvis
blomsorter, större arrangemang som brudbågar eller andra mer avancerade
installationer. Boka i så fall en konsultation (kostnad 500 kr) genom att mejla
info@pionblomsteratelje.se.
Vi vet hur stressande det kan vara att planera ett bröllop med alla val som ska
göras och olika besked om priser och villkor. Därför har vi skapat en service
med tydliga alternativ och prislista som gör det enkelt för er att välja ut ert eget
personliga blomsterpaket och samtidigt hålla er inom budget.
På följande sida finner ni vår meny och prislista. Välj vilka
buketter/arrangemang ni vill ha, antal och ange er färgskala i ett mejl till oss så
återkommer vi med en bekräftelse. Var noga med att ange vilket datum ni
gifter er så att vi snabbt kan ge besked om vi är tillgängliga den dagen. Ange
också vilket datum och tid ni vill hämta era blommor. Vi mejlar en faktura som
förfaller en månad innan leveransdatum.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller
funderingar. Vi ser fram emot att höra ifrån er!

Prislista 2019
Brudbukett – 1500 kr
Matchande band – 125 kr
Tärnbukett (liten variant av brudbuketten) – 450 kr
Tärnbukett mini/näbbukett – 300 kr
Knapphålsblomma – 150 kr
Hårkrans endast grönt – 350 kr
Hårkrans brudslöja – 450 kr
Hårkrans blommor – 650 kr
Bordsdekoration – 750 kr
Bordsdekoration liten – 450 kr
Blomsterbunt (lösa blommor +
grönt som räcker till ca 5 små vaser) – 220 kr
Grön girlang - 450 kr / meter

Mejla er beställning till
info@pionblomsteratelje.se, ni kommer därefter
få besked om ert datum är tillgängligt och även
en bekräftelse på vad ni beställt och total
kostnad. Ange även vilket datum och vilken tid ni
vill hämta upp era blommor. Blommorna
kommer att vara packade tillsammans med
skötselråd för upphämtning i vår butik på
Centrumvägen 4 E i Nykvarn på överenskommen
dag och tid.
Fakturan mejlar vi 6 veckor innan bokat datum,
då är även sista chansen att göra ändringar i er
beställning. När fakturan är betald bokar vi era
blommor hos vår leverantör.

