
Kennismaking
Onze Wedding Professional zal allereerst natuurlijk uitgebreid met het bruidspaar kennismaken.
Dit gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend en vindt plaats op ons prachtige landgoed zodat het
bruidspaar de sfeer alvast kan komen proeven. Samen bespreken jullie alle wensen, ideeën en
dromen en gaan jullie op zoek naar de mogelijkheden om deze dromen waar te maken op Logan
Landing. Onze in-house wedding professional is uw persoonslijke aanspreekpunt vanaf het eerste
moment.

Wij werken samen met een groep lievelingsleveranciers waarvan wij weten dat zij bruidsparen
de beste kwaliteit kunnen leveren. Maar natuurlijk is alles hierin bespreekbaar. Jullie kunnen
onze Wedding Professional alles vragen op het gebied van trouwen, denk bijvoorbeeld aan de
styling, het vinden van de juiste leveranciers, etc. Hierdoor worden jullie volledig ontzorgd.



Service
De In House Wedding Professional zal na het kennismakingsgesprek een uitgebreid en
gedetailleerd draaiboek opstellen. Dit draaiboek wordt dé gids in de aanloop naar de bruiloft. Het
document wordt door de Wedding Professional up to date gehouden zodat er goed zicht blijft op
alle to-do’s en afspraken met leveranciers. Het hebben van overzicht in de vorm van een
draaiboek is superfijn voor jullie als bruidspaar. De Wedding Professional houdt gedurende de
voorbereidingen ook nauw contact met het bruidspaar. Een goede band is namelijk ook heel
belangrijk bij de organisatie van zoiets persoonlijks en intiems als een bruiloft.

Wedding coordinator
Tijdens de bruiloft zelf treedt onze Wedding Professional op als een wedding coordinator en
zorgt zij ervoor dat het bruidspaar en alle gasten relaxed en onbezorgd de bruiloft kunnen gaan
beleven. Natuurlijk kan dit in samenwerking met een vriend(in), familielid of andere naaste die
jullie graag de eervolle taak als ceremoniemeester willen geven. Het grote voordeel is dat deze
persoon die dicht bij het bruidspaar staat, toch vol-le-dig van de dag kan genieten. Onze wedding
coordinator is er o.a. voor het ontvangen van de gasten, ontvangen van en afstemmen met de
leveranciers, het in de gaten houden van de tijdsplanning, zorgen voor de styling, ondersteuning
tijdens de fotoshoot, etc. Jullie linker- én rechterhand, jullie steun en toeverlaat.

Lets meet and drink a cup �f c�ffee


