
دغدغه هاي امروز برگزاري مراسم هاي عروسی چیست؟

. یکی از دغدغه هاي زوج هاي جوان برگزاري باشکوه و آبرومند مراسم عروسی ست. معموالً برگزاري در هتل ها و سالن هاي 1
نبودن جزئیات مجلل هزینه هاي زیادي در بر دارد و براي اکثر افراد هزینه هاي سنگین آن قابل پرداخت نیست. همچنین مشخص

خدمات دریافتی و یا هزینه هاي پیش بینی نشده جانبی مثل ورودي فیلم بردار و عکاس و پارکینگ و غیره نیز مزیت بر علت 
میشوند.

در این خصوص هتل پارسیان اوین، منوهاي مختلف و حتی با بودجه هاي کمتر براي ایام وسط هفته پیش بینی نموده است. حتی 
ا توجه به بودجه خود خدمات دقیق درخواستی را بررسی و در صورت نیاز تغییر دهید.شما میتوانید ب

هزینه هاي جانبی نیز کامل مشخص هستند؛ پارکینگ به صورت رایگان میباشد و ورودي فیلم بردار و عکاس و . . . گرفته نمیشود. 
تهیه و تحویل میگردد و عروس و داماد یک شب یک کیک عروسی سه طبقه به عنوان هدیه عروسی بسته به سلیقه عروس داماد

خانواده در شهرستان تخفیف براي استفاده هتل هاي هم%50به صورت رایگان میهمان هتل و براي استفاده از پکیج ماه عسل تا 
هاي دارند.

غذا به اندازه کافی سرو و . اسراف شدن غذا معموالً از مواردي ست که خیلی ها روي آن حساسند و در عین حال تمایل دارند 2
مراسم آبرومند برگذار گردد.

در این خصوص و جهت رضایت میهمانان هتل، چند راهکار پیش بینی شده است:

تهیه ظروف بزرگ براي عودت دادن غذاي اضافی دست نخورده به میهمان

فاده از غذاهاي اضافی دست نخوردههماهنگی با چندین خیریه (حمایتی از کودکان کار و زنان و کودکان بی سرپرست) است

تفکیک و ارسال غذاهاي دستخورده به پناهگاه حیوانات در حوالی کرج که توسط خیریه هاي مردمی حیوانات بیمار را تحت درمان 
و مداوا قرار میدهند

نبود زمان کافی براي . پراکندگی کار مراسم هاي عروسی (هماهنگی سفره عقد، گل، ماشین عروس، فیلم برداري و . . . ) و3
رسیدگی به تمام آنها

دراین خصوص هتل پارسیان اوین، با توجه به تجربه بسیار باال در برگزاري مراسم هاي مختلف عروسی، بهترین تیم هاي مرتبط را 
لم بردار و عکاس به خدمت گرفته تا با مراجعه به هتل میهمانان گرامی در یک پکیج کامل بتوانند گل خود را انتخاب نمایند، فی

مراسم را مشخص کنند و سفره عقد مورد نظر را سفارش دهند. همچنین خدمات دیگري همچون آرایشگاه مردانه، خدمات 
حریرآرایی و. . . نیز بسته به درخواست وجود دارد.

. نگرانی از سرویس دریافتی و صحت انجام اموري که تاالر و یا هتل موظف به انجام آنهاست4



ن خصوص نیز جهت رفاه حال میهمانان و اطمینان از نحوه دریافت خدمات هتل، میزبان مراسم میتواند یک نفر را به عنوان در ای
نماینده خود به هتل معرفی نماید تا بر نحوه ارائه سرویس و تحویل غذا نظارت داشته باشند

حسن شهرت خود در جایگاه ویژه اي قرارداشته و دارد و یان اوین همواره با سالبته خوشبختانه در طی چند سال گذشته هتل پار
همواره با دریافت نظرات مراجعین و میهمانان خود سعی در ارتقاء سطح کیفی خود دارد.


