Svatební listy

Váš velký den se pomalu blíží, svatební šaty jsou vybrány, hosté
pozváni, prstýnky se třpytí v krabičce… jen jakoby malý mráček
přeletěl přes čela snoubenců. Vědí, že je jejich rodina i přátelé mají
opravdu rádi. Že si každý z nich dá práci a bude se snažit vybrat
opravdu hodnotný dar na počest vstupu novomanželů do nového společného života. Ale přeci jen, každý má odlišný vkus. Navíc
někdy se dokonce sejdou dvě kávové soupravy, patero povlečení
a naopak žádná žehlička… Snoubenci si lámou hlavy, jak taktně
svým blízkým naznačit, co by si opravdu přáli, co jim bude dlouhá
léta sloužit a jak zařídit, aby stejný dar nakonec neměli dvakrát.

mením vizitku tohoto obchodu se zprávou, že v tomto obchodě
je sestaven Svatební list, nebo pošlou přímo Svatební list. Každý
bude tak mít možnost, vybrat si příslušný dar a jednotliví hosté se
mohou složit na jeden dražší, nebo si vybrat každý podle svých
možností.
Pracovníci obchodu budou od tohoto okamžiku vybrané zboží rezervovat i evidovat již realizované nákupy. Naprosto se tak vyloučí
možnost, že by se jedna věc sešla dvakrát.

V dnešní době již existuje dobrá rada jak předejít těmto nesnázím.
Ve světě i u nás se pro ni ujal název Svatební list.

Hosté buď nákup uskuteční přímo v obchodě, nebo mohou telefonicky či pomocí internetu zboží objednat a peníze uhradit bankovním převodem.

Rodičům i dalším hostům pomůže Svatební list ve výběru, ale i nákupu vhodných darů pro novomanžele.

Podle přání kupujících pracovníci obchodu vybrané dary zabalí
a doručí ve svatební den na místo určení.

Snoubenci se nejprve rozhodnou, jaké věci do domácnosti by si
nejvíce přáli. Jejich výběru jim mohou napomoci specializované
obchody. Může být založeno i několik Svatebních listů pro různé
druhy zboží (kuchyňské náčiní, elektronika apod.), ale existují obchody, kde všechno pořídíte pod jednou střechou.

Ve většině obchodů je zboží ze Svatebního listu ještě dva týdny po
svatbě rezervováno, aby snoubenci měli možnost si některé vybrané věci dokoupit.

Po výběru v obchodě, který organizaci Svatebního listu nabízí, pracovníci obchodu vystaví Svatební list. Na něm již bude přesně uvedeno vybrané zboží. Snoubenci buď rozešlou se svatebním ozná-

Každý obchod, který se realizací Svatebního listu zabývá, má možná organizaci v maličkostech od ostatních odlišnou, ale zásada je
vždy jedna – maximální pohodlí a spokojenost snoubenců i jejich
hostů.

...tradiční svatební dar již 50 let.
www.remoska.cz
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