
Hér getur þú fengið gögn sem styðja við þitt skipulag eins og tjekklista, tímalínu, eyðublað fyrir

kostnaðaráætlun og gagnlega punkta sem hjálpa þér að búa til töfrandi brúðkaup. Auk þess útbý ég

persónulega heimasíðu með þeim upplýsingum sem þið viljið koma á framfæri og RSVP sem hjálpar ykkur

að halda utan um skráningu gesta og setur tóninn fyrir ykkar dag.

Þjónustuleið tvö - 85.000 kr. m. vsk.

Eyðublað fyrir kostnaðaráætlun

Innifalið

Mikilvægur liður í því að halda sér innan þess ramma sem maður setur sér þegar kemur að kostnaði

við brúðkaupsdaginn er að vera með skýra yfirsýn yfir alla kostnaðarþætti, búa til áætlun og skrá
svo rauntö lur jafnóðum og þær verða til. 

Skjalið er mjög sjónrænt og auðvelt að setja inn tö lur sem það reiknar saman og býr til samanburð

á áætlun og raunkostnað jafnóðum. Trúðu mér, ég er í raun ekki "excel týpa" og lagði því mikla

áherslu á að búa til skjal sem er aðgengilegt, auðvelt en á sama tíma mjög nákvæmt.

Tímalína
Hvenær er rétti tíminn til að panta brúðarkjó l? Með hversu löngum fyrirvara þarf að bóka

tónlistarfó lk? Hvað með ljósmyndara, veitingafó lk, salinn og svo framvegis? 

Ég hef útbúið þrjár ó líkar tímalínur, fyrir 12 mánaða, 6 mánaða og 3 mánaða undirbúningstíma.

Tímalínurnar leiða þig í gegnum skipulagsferlið og ættu að koma í veg fyrir taugatrekking á síðustu

stundu. 

Tjekklisti
Brúðkaupsdagurinn er einn af hápunktum í lífi hverrar manneskju og óhjákvæmilega talsvert

stressandi að undirbúa hann, sérstaklega ef reynsla af viðburðarhaldi er ekki fyrir hendi. Góður,

ítarlegur tjekklisti styður svo sannarlega við allan undirbúning og ef honum er fylgt eftir, ásamt

tímalínunni, þá ættir þú að vera í góðum má lum! 

Gagnlegir punktar
Eftir margra ára reynslu af viðburðarhaldi og reynslu mína af því að undirbúa brúðkaup þá hef ég

safnað saman nokkrum punktum sem stuðla að því að þitt brúðkaup verði töfrandi og

ógleymanlegt, bæði fyrir ykkur brúðhjónin og gesti ykkar. 

Vinsamlega athugið - smáa letrið! 
Eyðublaðið fyrir kostnaðaráætlun er óútfyllt, þ.e.a.s. ég hef ekki sett

neinar viðmiðunartö lur þar inn, heldur er það ykkar verk :) Brúðkaup eru

eins mismunandi og þau eru mörg og kostnaðurinn því mjög ó líkur.

Tofrandibrudkaup.is
hallo@tofrandibrudkaup.is

Persónuleg heimasíða
Þegar við buðum í brúðkaupið okkar slepptum við alveg boðskortum og bjuggum frekar til

skemmtilega heimasíðu sem við vísuðum fó lki á frá viðburði á facebook. Þar gátu gestir okkar

fengið allar upplýsingar, skráð sig, látið vita um sérþarfir í mataræði auk þess sem við settum

söguna af því hvernig við kynntumst þar inn auk mynda, sem gerði heimasíðuna mjög persónulega. 

Þetta get ég líka gert fyrir ykkur! 

Sætaskipulags- og gestalistakjöl
Einfö ld eyðublöð sem hjá lpa til við að halda utan um

skipulagið og fá yfirsýn þegar þið raðið gestum ykkar á borð.
Skilmá lar

https://www.instagram.com/tofrandibrudkaup/
https://www.facebook.com/tofrandibrudkaup/
https://www.pinterest.com/tofrandibrudkaup/boards/
https://open.spotify.com/show/2dIiStNHHGJANxtJlQIN5T?si=RrcVu9C3RR6xOcGlM6bLmQ
https://1f3f5555-0097-46af-9f9f-389ef788ef6b.filesusr.com/ugd/a2f9a2_29e6a5a2e81c4359becd5c6f9d4b0401.pdf

