Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over de bruidsarrangementen neem dan contact met mij op.

PARTYLOOXX BRUIDSARRANGEMENTEN
Als je op de trouwdag niets aan het toeval wil overlaten qua haar en make-up dan
ben je hier aan het juiste adres. Ik bied je als bruid de mogelijkheid het haar en
de make-up voor jouw trouwdag aan huis of op locatie te verzorgen.
Hiervoor heb ik verschillende arrangementen.

Beugelskamp 51 7414 CS Deventer 06-28432213
info@partylooxx.nl

De Proefsessie:

Algemeen:

Een proefsessie wordt maximaal 6 en minimaal 2 weken voor de trouwdatum
ingepland. Er staat geen tijdsduur voor deze sessie.

De make-up wordt gefixeerd met een speciale make-up fixer. Deze zorgt ervoor
dat de make-up de hele dag goed blijft zitten.
Als een make-up in de ochtend wordt aangebracht kan het na enkele uren toch
nog gaan glimmen. Zeker bij warm weer is dit het geval. Ook zal in de loop van de
dag de lipstick minder worden. Zelfs bij het gebruik van een long lasting lipstick is
dit het geval.

Voorafgaand aan de proefsessie is het voor mij van belang dat ik een foto van de
gedragen kleding heb, dat ik weet wat de kleur van het boeket is en dat ik weet
wat voor een kleur kleding de bruidegom zal dragen. Zo kan ik er voor zorgen dat
de kleuren van de make-up en het model van het kapsel in zijn geheel bij elkaar
passen.
Het is niet noodzakelijk deze foto’s te mailen, maar bij de proefsessie bij de hand
te hebben.
Voor haaraccessoires dien je zelf te zorgen. Indien aanwezig tijdens de proefsessie zal ik ze ook verwerken in het haar om een zo’n goed mogelijk beeld te geven.
Tijdens de proefsessie worden er foto’s gemaakt van ‘voor en na’. Deze worden
via Whatsapp toegestuurd.
Aan het einde van de proefsessie wordt alles doorgesproken voor de trouwdag
zelf. De tijd van aankomst, het adres van de locatie enz.
Bij de keuze van het Arrangement VIP stel ik een draaiboek op met alle wensen
en waarbij ik stand-by moet staan. Dit draaiboek stuur ik op via de mail. Aanpassingen kunnen tot een dag voor de trouwdatum nog worden doorgegeven.
Er is keuze uit de volgende arrangementen:
·

Bruidsarrangement 1: Proefmake-up. Op trouwdag make-up aan huis of op
trouwlocatie.

·

Bruidsarrangement 2: Proefkapsel. Op trouwdag kapsel aan huis of op
trouwlocatie.

·

Bruidsarrangement 3: Proefkapsel en make-up. Op trouwdag kapsel en
make-up aan huis of op trouwlocatie.

·

Bruidsarrangement VIP: proefkapsel en make-up. Op trouwdag kapsel en
make-up aan huis of op trouwlocatie. Assistentie bij aankleden bruid en/of
bruidegom. Stylingsassistentie bij bruidsfotoshoot op locatie. Touch-up
haar en make-up op feestlocatie voor bruid / bruidegom en daggasten.

* alle arrangementen zijn exclusief reiskosten (boven de 50 km)

Hiervoor heb ik de volgende oplossing:

·

Je kunt een make-up pakketje bijbestellen om de make-up ‘s avonds bij te
werken. Je krijgt dan een make-up tasje met daarin een compact poeder,
een lipstick naar kleur en een kwastensetje. Dit setje wordt met korting
aangeboden.

·

Het is ook mogelijk het haar en de make-up in de avond bij te laten werken op de trouwlocatie. Hiervan kunnen de dag-gasten ook gebruik maken. Dit is een leuke extra service die door de dag-gasten ook zeer op prijs
wordt gesteld. Deze service is bij te boeken bij arrangement 1,2 en 3.

·

Wil je op de trouwdag niets aan het toeval overlaten qua haar, make-up en
styling dan kun je kiezen voor ARRANGEMENT VIP.

