
O nunt�ca-n povesti�
<i>Totul pentru ca ziua cea mare sa fie una ca-n povesti. Cu aceasta oferta au fost primite tinerele cupluri
la targul de nunti organizat la Sibiu la sfarsitul de saptamana. Totul practic, de la inelul de logodna si
pana la aranjamentul salii au putut fi alese in aceste zile. Oferta a fost una de invidiat, asa ca si viitoarele
familii au avut de unde alege.</i><br />  <br />  Inele, costume, rochii de mireasa, accesorii� toate le-au
luat ochii viitoarelor mirese, dar si mirilor. Au avut si de ce pentru ca oferta a fost una promotionala. A
devenit traditie ca la inceput de martie sa fie organizat un targ de o asemenea amploare. Piesele de
rezistenta au fost, insa, rochiile de mireasa, aduse tocmai de la case de moda din Paris, Roma sau Viena. 
"Sunt multe foarte frumoase, trebuie sa aleg una care sa imi si vinpa bine. Am vazut cateva modele, vreau
sa testez piata si apoi o sa aleg una anume. Am vazut si cu peste o mie de euro, ceea ce e mult prea mult
pentru bugetul nostru" , spune o viitoare mireasa. Erau pe toate gusturile si pentru toate buzunarele, iar
preturile variau de la 900 Ron si pana la 1200 de euro. Pe langa acestea, participantii la targ au scos oferte
care mai de care mai tentante, la preturi cat mai mici, pentru a atrage evident cati mai multi clienti. <br />
 <br />  <b>Nunti organizate de la a la z</b><br />  <br />  Viitorii insuratei au putut alege de la targul de
nunti aranjamente, florale, decorarea salii, fotografiile si filmarea, dar si sonorizarea. Pana la urma, oferta
a fost pe masura asteptarilor tinerilor care vor sa isi uneasca destinele. Mai greu a fost, insa, cu alesul,
pentru ca oferta a fost bogata, deci au avut de unde alege. Mirii s-au declarat deosebit de multumiti. Si-au
rezolvat totul pentru nunta, in doar o zi.  "Am ales absolut totul, acum ne alegeam un model de invitatie. E
singurul lucru care ne mai trebuie, apoi ne putem astepta linistiti ziua cea mare" , spune un viitor mire.
Multumiti au fost si organizatorii, care au declarat ca, in comparatie cu anul trecut, targul de acum a fost
mult mai bine organizat. <br />  <br />  Filmare  de la 90 lei pe ora la 395 lei pe ora<br />  Sonorizare de
la 550 lei pe ora la 700 lei pe ora<br />  Fotografii digitale de la 400 lei (pe CD 150-300 de bucati ) <br />
 Fotografii pe film  de la 2,5 lei bucata pana la 3,5 lei<br />  <br />  Gabriela ROMAN
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