
Nuntile, afaceri profitabile, dar nu pentru miri
Petrecerile organizate costa intre 3.000 si 7.500 de euro
  
  Tot mai multi tinerii care vor sa se casatoreasca isi amana acest eveniment din cauza lipsei banilor.
Nu le este frica de statutul de oameni insurati, se iubesc, vor sa fie pe viata impreuna, dar nu au bani
pentru a face o nunta asa cum trebuie. Organizarea de nunti a devenit, in ultima perioada, o afacere
mai mult decat profitabila, dar numai pentru firmele din domeniu. Tinerii casatoriti nu au prea mult
de castigat. Noroc de traditia nuntii la romani in care invitatii contribuie la fericirea mirilor cu un plic
cu bani, pentrru ca asa reusesc sa-si acopere cheltuielile facute pentru organizarea evenimentului.
  
  Cu un sediu de inchiriat, cateva persoane angajate, un DJ si aparatura de sonorizare luata pe
datorie, o firma care organizeaza nunti poate sa-si acopere investitia intr-un timp foarte scurt. Cine
se hotaraste sa apeleze la serviciile unei firme de acest gen trebuie sa isi asigure un minim de 3.000
de euro si un maxim de 9.000 pentru o nunta ca in povesti. Potrivit reprezentantilor catorva dintre
firmele sibiene din domeniu, echipamentele folosite pentru organizarea unei nunti pot fi oricand
inchiriate, ceea ce duce la costuri mult mai mici. Fotografiile ce vor imortaliza evenimentul,
artificiile si baloanele, care vor distra invitatii pot fi cumparate la bucata. Buchetul miresei poate fi
comandat pentru sume ce variaza intre 350.000 si 700.000 de lei vechi, in functie de anotimp.
Pretul in cazul filmarilor video poate varia de la 100 de euro pe o caseta, ca produs final, ce include
mixaje, efecte speciale si generice, pana la 250 de euro sau chiar mai mult. Pot aparea unele
diferente majore de pret, cum ar fi cel al aranjamentelor florale, care pot costa intre 15 si 200 de
euro. La fel, pentru asigurarea sonorizarii, preturile percepute sunt de la 150-200 de euro, pentru
spatii inchise, pana la 4.000 de euro, pentru filmari in aer liber. "Daca tinerii casatoriti vor un
transport special, cu limuzina, vor trebui sa scoata din buzunar intre 300 si 1.500 de euro. Aceasta,
in functie de modelul masinii si perioada de timp pe care se face inchirierea", spune Raluca
Carmaciu, organizatoare de nunti. Potrivit acesteaia, dor tinerii cu buzunarele pline apeleaza la
specialistii.  Ceilalti nu-si permit acest lux.
  
  Nunta cu plata sa sfarsit
  O nunta decenta coata cel putin 3.000 de euro. Pentru inceput trebuie sa aiba loc cununia civila.
Invitatiile, costumele, verighetele si petrecerea de cununie civila ajung lejer la 1.000 de euro.
Trebuie inchiriat din timp un local care poate costa intre 1.200 si 7.000-8.000 de euro, depinde de
numarul de invitati si de meniul ales. Un tacam de persoana ajunge la 120 de lei noi. Daca aveti
invitate 50 de perechi, asta inseamna 6.000 de lei noi. Daca doriti si orchestra, aceasta trebuie
platita in avans cu jumatate din bani si nu va vor cere sub 1.000 de euro. Nici la biserica, parintele
nu te iarta. In plus, cea mai ieftina rochie de mireasa si un costum fara pretentii de firma costa
intre 10 si 15 milioane de lei vechi, amandoua. Atunci cand tragem linie, vedem ca astazi nu te poti
gandi la casatorie fara sa ai in buzunar cel putin 2.000-3.000 de euro. 
  Tinerii fara prea multe posibilitati fac nunta, cu plata la sfarsit, pentru ca se bazeaza pe plicurile
primite de la nuntasi. Aceasta ramane totusi o loterie, pentru ca nu intotdeauna socoteala din targ
se potriveste cu cea de acasa. 
  In cele mai multe cazuri, insa, acesti bani abia ajung pentru achitarea notei de plata la restaurant.
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  Un divort la 4 nunti
  Peste 600 de sibieni au spus "DA" in fata ofiteului de stare civila, de la inceputul anului. Anul
trecut, numarul casatoriilor inregistrate nu trece de 1.500. In schimb, numarul divorturilor este in
scadere. Cel putin 125 de familii si-au desfacut casatoriile, in 2005, fata de 154, anul trecut in
aceeasi perioada. Potrivit statisticilor Tribunalului Sibiu, 80 la suta dintre cei care au intentat
divortul sunt femei.
  
  Citat
  Tinerii fara prea multe posibilitati fac nunta, cu plata la sfarsit, pentru ca se bazeaza pe plicurile
primite de la nuntasi. Aceasta ramane totusi o loterie, pentru ca nu intotdeauna socoteala din targ se
potriveste cu cea de acasa. 
  In cele mai multe cazuri, banii abia ajung pentru achitarea notei de plata la restaurant.
  
  
  Marian CRACIUN
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