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consilier

INTRO
Eu, una, sunt wedding planner, punct. Dar, 
bineînţeles, în absenţa mea îmi poţi spune 
cum doreşti. Pentru că nu mă voi lăsa uşor 
influenţată de gura târgului. Atitudinea fermă 
şi încrederea în sine sunt atribute de bază 
pentru orice wedding planner cu stil. 

În schimb, aş dori să te provoc. Te voi invita să 
ne cunoaştem mai întâi şi vei vedea cum, încă de 
la primul schimb de priviri şi prima strângere 
de mână, îţi voi spulbera toate miturile din sfera 
organizării de nunţi. După un schimb iute de 
replici, vei înţelege că între noi există chimie. 

Vei simţi, într-un mod imposibil de explicat, că 
avem o istorie lungă împreună, deşi ne aflăm la 
primul rendez-vous. Că după îndelungi căutări 
care să corespundă exigenţelor – sau mofturilor 
tale, aşa cum îţi reproşează adesea prietenii şi 
familia –, ţi-ai găsit în sfârşit un confident şi 
chiar mult mai mult decât atât. Un personaj 
nou şi surprinzător în viaţa ta, care te pune 
pe gânduri şi ridică ştacheta mai sus decât ai 
făcut-o tu vreodată. 

Te simţi bine în compania sa, ai vrea să mai 
stai cel puţin cât un Aperol Spritz, sau mai bine 
un Tonic, şi să îl descoşi: să afli ce tărâmuri 
fermecate a mai vizitat, ce restaurante noi a 
mai testat, ce designeri de obiect îl fascinează 
şi de unde îşi cumpără ţinutele pentru toate 
cocktail party-urile la care confirmă disciplinat 
participarea, pe reţele sociale. Descoperi că 
aveţi enorm de multe lucruri în comun şi chiar 
că aţi fost anul trecut în Toscana, în aceeaşi 
perioadă, cu bunicii şi părinţii.

Te-a vrăjit, te-a fascinat, te-a cucerit. Ai 
câştigat, în mai puţin de 30 de minute, o 
prietenă nouă, un stilist şi un consilier personal 
de clasă, un riguros organizator cu renume în 
reţeaua ta personală şi de business. Te vezi deja 
protagonista poveştii mult visate şi, înainte de 
toate, te simţi în siguranţă. Ştii că evenimentul 
tău va fi un succes garantat. Pentru că tu, spre 
deosebire de mulți alţii, ai avut cu adevărat parte 
de serendipity, chiar în anul nunţii tale; şansa 
unică de a te „lovi” de wedding planner-ul ideal, 
pe care puţini au capacitatea de a-l identifica şi 
valorifica, în lipsa unor repere reale. 

Cum recunoşti un wedding planner ade-
vărat? De întâlnit, din nefericire, îl/o vei întâlni, 
într-un ambalaj mai mult sau mai puţin inti-
midant şi înşelător, pe toate drumurile. Să nu 
te sperii. Promite-mi doar că vei păstra la loc 
de cinste, de acum înainte, lecţiile de mare 
preţ culese din aceste pagini şi te asigur că vei 
fi ferită de 90% din riscuri şi pericole. Restul, 
fireşte, este puterea hazardului.

PRIMA LECŢIE
Micşorează riscurile. Să nu îţi închipui sau să 
speri că, prin absurd, wedding planner-ul ideal 
te va căuta el pe tine. Oricât de fine ne sunt 
simţurile şi oricât de agere ne sunt instinctele, 
nu suntem tocmai clarvăzători. Părerea mea 
este să începi căutările chiar din clipa în care 
îi spui DA iubitului tău. Nu amâna demararea 
procesului de selecţie – căci s-ar putea să ţi se 
aştearnă dinainte o lungă serie de impedimente. 
Dacă deja aţi plătit avansul pentru un ponton 
pe lac, un fotograf de fashion, nuferi egipteni, 
Manolos şi pene de struţ şi te simţi complet 
nesigură şi nefericită, nu te aştepta ca un 
wedding planner să facă o minune, printr-o 
bătaie din palme, căci nu suntem magicieni. 

Tichie de mărgăritar, prieten, confident sau salvator?  
Hoţ, furnizor, cunoscător, antreprenor? Să-i zicem, totuşi, înger 
păzitor? Află cum să recunoşti un veritabil wedding planner, ce 
aşteptări şi exigenţe trebuie să ai faţă de acesta; învaţă  
să te fereşti de riscuri şi pericole, dar, mai ales, fă un pas înainte spre 
cea mai potrivită alegere pentru evenimentul mult visat!
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Eu  zic că mai bine mergi pe calea cea mai 
sigură. Din experienţă, te îndemn să alegi şi 
să implici un wedding planner în procesul de 
organizare a nunţii voastre, de la primul pas 
până la final.

LECŢIA NuMĂRuL 2
Construiţi o relaţie. Să ştii că nu e cazul să 
cauţi un wedding planner într-un furnizor 
de şampanie cu foiţă de aur, funde uriaşe din 
mătase naturală, mărturii cu cristale de Veneţia 
sau aranjamente florale abstracte, cu sau fără 
penaj. Personajul pe care îl cauţi cu adevărat 
se va face remarcat, încă de la primul contact, 
prin profesionalism, siguranţă de sine, coerenţă 
în discurs, experienţă profesională şi personală 
impresionantă. Şi să nu uiţi: creativitatea lui se 
iveşte şi în gândire, şi în vestimentaţie! 

Îţi va vorbi cu multă deschidere şi căldură 
despre meseria sa, despre cele mai noi & 
sylish locaţii din ţară şi de peste hotare, 
despre echilibrul ambiental şi culinar perfect. 
Apoi veţi face natural trecerea la cele mai 
spectaculoase, inedite sau exotice destinaţii 
pentru petrecerea burlacilor & burlăciţelor sau 
luna de miere şi, fireşte, la ultimele colecţii de 
rochii de mireasă, accesorii şi costume. Toate 
acestea fără a reproduce paragrafe din reviste 
glossy, ci relatându-ţi, cu lux de amănunte, 
experienţele reale şi valoroase prin care a 
trecut, pentru ca tu să beneficiezi de consiliere 
la cel mai înalt nivel. Cei mai buni dintre noi 
suntem aproape indispensabili! 

Să-ţi faci timp şi să te aştepţi ca întâlnirile 
„de lucru” să fie nu doar eficiente, ci şi foarte 
agreabile. Sunt sigură că te va invita într-o 
zi, dis-de-dimineaţă, la un caffe latte şi un 
croissant cu unt, într-un bistro absurd de mic 
şi romantic. Apoi te va însoţi la cumpărături şi 
te va ajuta să faci, în sfârşit, alegerile cele mai 
inspirate, care îi vor lăsa cu gura căscată pe toţi 
cei apropiaţi ţie. 

Vei descoperi, în scurt timp, în wedding 
planner-ul tău un om de nădejde, un prieten, 
un excelent psiholog şi un stilist desăvârşit. Şi 
dacă rămâi totuşi cu o urmă de dubiu, caută-l 
pe World Wide Web, accesează-i CV-ul, 
vizualizează-i site-ul, adaugă-l pe Facebook 
şi află-i gusturile în materie de filme, muzică, 
fashion şi lifestyle. E important să vă potriviţi 
de minune.

LECŢIA NuMĂRuL 3
Învaţă să soliciţi. Şi pentru a avea aşteptări şi a 
ridica pretenţii de la wedding planner-ul tău, te 
invit, în primul şi în primul rând, să sintetizăm 
rolul pe care este musai ca acesta să şi-l asume, 
odată ce pătrunde în viaţa ta. Dacă mă întrebi 
pe mine, un wedding planner profesionist tre-
buie să fie, în egală măsură, un iscusit scenarist 

şi un mare regizor, care îşi cunoaşte actorii 
până în cele mai mici detalii. Astfel, el va 
încerca, încă de la primul contact, să pătrundă 
în universul vostru, pe toate căile posibile. E 
bine să îl primeşti cu încredere. Apoi va începe 
să „croşeteze” povestea nunţii voastre, ochi cu 
ochi. Va găsi conceptul care să îmbrace cel mai 
bine iubirea voastră, apoi va căuta şi chiar va 
construi de la zero toate elementele: locaţie, 
ţinute, decoruri, buchete, invitaţii, momente, 
cadouri, noaptea nunţii, luna de miere... 
Încearcă-l! Ştie ce face.

În plus, să ştii că wedding planner-ul tău 
nu este doar un artist cu un fin simţ estetic, 
ci şi un excelent om de business: va contacta 
toţi furnizorii, va negocia toate condiţiile cola-
borării şi va menţine legătura cu aceştia, de la 
primul telefon, până la finalul evenimentului. 
În felul acesta, voi scăpaţi de toate micile şi 
marile griji care ar putea influenţa negativ clipa 
cea mare. 

Orice ar lua foc în acele momente (să 
sperăm că nu va fi cazul, totuşi) nu ar putea să 
devanseze interesele voastre de pe agenda unui 
„original brand wedding planner“.    

LECŢIA NuMĂRuL 4
Nu te precipita, dar mai ales nu te zgârci! 
Altfel nu faci altceva decât să rişti să pici 
într-o mare capcană. În primul şi în primul 
rând, crede-mă pe cuvânt: alege un wedding 
planner care ofertează întotdeauna un cost fix 
şi nu unul care percepe un comision pentru 
fiecare serviciu contractat prin intermediul 
său. Alegând un planner care îşi stabileşte 
tariful în funcţie de munca depusă şi nu de 
bugetul tău, te vei asigura că beneficiezi de un 
proces total transparent, în cadrul căruia vei 
primi cele mai bune soluţii pentru tine şi nu 
pentru planner şi partenerii acestuia. 

Deşi wedding planner-ul tău te va ajuta să 
stabileşti şi să menţii relaţia cu furnizorii, toate 
contractele vor fi încheiate de voi, viitorii miri, 
nu de wedding planner. Astfel, îţi vei permite 
în continuare să te deconectezi săptămânal 
la SPA, reuşind permanent să deţii controlul 
asupra bugetului.

E important de reţinut: tarifele percepute 
de wedding planner-i în piaţă sunt foarte 
diferite, în funcţie de nivelul de experienţă 

şi de priceperea acestora, dar şi de serviciile 
incluse în colaborare. Ca în orice alt domeniu, 
preţul plătit dictează valoarea serviciilor 
solicitate. Astfel, o sumă relativ mică percepută 
de către un planner pentru a se ocupa de 
nunta ta nu denotă altceva decât lipsa de 
experienţă a acestuia şi nesiguranţa în gândirea 
şi implementarea cap-coadă a proiectului. Eu 
cred că, în mod cert, un astfel de wedding 
planner nu îţi va fi aproape în acele momente 
cheie ale pregătirilor, ca de exemplu: la fiecare 
probă de rochie sau degustare de tort şi vinuri. 
Acesta este de fapt genul de planner care nu 
va ieşi niciodată din tipare, printr-o atitudine 
proactivă şi/sau idei originale. 

La polul opus, se află, bineînțeles, personajele 
care corespund întru totul descrierii wedding 
planner-ului ideal: cei ce percep tarife mult mai 
mari, dar dovedesc un grad ridicat de implicare 
şi caută întotdeauna soluţii neconvenţionale, 
care te vor scoate, în sfârşit, din arida şi 
anosta zonă de anonimat (şi) în materie de 
evenimente.

Şi un ultim indiciu pe care îl ofer întotdeauna 
celor care îmi cer sfatul: imaginează-ţi că te-ai 
confrunta cu o problemă de ordin legal, cu 
implicaţii majore. Vin şi te întreb: în acest caz, 
ai alege un avocat mediocru, care „s-ar putea să 
te salveze”, sau l-ai alege, mai degrabă, pe cel 
care îţi garantează din start reuşita?  

Acestea fiind spuse, pe curând, dragă mire-
sică. Să ne revedem cu bine în Wonderland! 

Şi mult succes! 
Licuricii 

Luminița Molico 
este „creierul și sufletul” 

din spatele licuricilor în mișcare. 
Înainte de a fi organizator 

independent de nunți, a lucrat opt 
ani în marketing experiențial  
și organizare de evenimente.  

Are 31 de ani și este căsătorită.

www.licuriciinmiscare.ro

Un wedding 
planner este 
un excelent om 
de business: va 
contacta toţi 
furnizorii și va 
negocia condiţiile 
colaborării.


