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1- Qui som:

EXPERTS EN EMOCIONS és una empresa especialitzada en el disseny

i personalització de casaments.

Creada el 2002 hem organitzat cents de casaments tots ells únics
i irrepetibles.

Oferim una amplia gama de serveis, assessorament i disseny de casaments complerts.

Som una organització de professionals tots ells experts en el seu ram, decoració,
càtering, disseny, fotografia, protocol…

EXPERTS EN EMOCIONS va néixer amb l’idea de que cada casament sigui inoblidable,
amb un servei personalitzat i dinàmic.
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Farem que el teu casament 
sigui únic. 
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2- Quin tipus de casament fem… quin tipus no.

En tots los casos orientem, analitzem i dissenyem cada casament,

així com el seu desenvolupament.

El nostre principi, fugir dels casaments prefabricats i no dedicats als 

nuvis ni als convidats, on dia a dia tot és el mateix.

El nostre objectiu, emocionar, fer que sempre es recordi el vostre casament.

La nostre obligació, que tot surti perfecte, que no hi hagi decepcions ni imprevistos.

El nostre compromís, el vostre casament serà ÚNIC.
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Ens involucrem en el desenvolupament
del vostre casament com si del nostre
es tractés.
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3- Quins son els nostres serveis.

3.1. Localització de l’espai per el vostre casament.

Des d’espais únics i sofisticats, a una cala solitària, la vostre pròpia casa, un alberg, una masia
rural o un espai únic en una gran ciutat. Aquest és el primer pas, decidir on voleu casar-vos.

Si no ho teniu clar us podem acompanyar a visitar cent d’espais únics, vosaltres decidiu que
ningú posi fre a la vostre imaginació, és el vostre casament i tot és possible.

3.2. Disseny del casament.

L’experiència ens ha demostrat que el més important d’un casament no es ni l’espai, ni el
menjar, ni la decoració, el més important d’un casament es que sigui vostre, que parli de com
sou, del que us agrada, crear un dia màgic on els vostres convidats es sentin estimats i
reconeguts, on els sentiments i la diversió es visquin en cada moment.

3.3. Planificació de tots els elements.

I així dissenyem el vostre casament, amb totes les vostres idees i il·lusions per crear un projecte
que s’anirà perfilant dia a dia, enllaçant tots els elements, sempre amb el vostre seguiment i al
vostre gust, nosaltres farem d’intermediaris i en controlarem i enllaçarem tots els elements.

Finalment pocs dies abans farem junts una última revisió. A partir de llavors l’únic que tindreu de
fer serà relaxar-vos i preparar-vos per el gran dia.
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3.4.  El gran dia.

Gaudiu d’un dia màgic ple de il·lusió, des de primera hora sols heu de pensar en
vosaltres, prepareu-vos per celebrar la vostre festa.

El nostre equip, prepararà la celebració, controlarà els proveïdors, treballarà amb
especial cura per que la festa que hem dissenyat plegats surti be, en el vostre casament
hi treballaran al voltant de 20 persones de diferents especialitats des de decoradors fins
a cuiners, el nostre equip tindrà cura de que cadascun d’ells sàpiga que ha de fer en
cada moment.
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Relaxa’t nosaltres ens 
encarreguem de tot.
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4- Alguns casaments que mai oblidarem.

Algunes imatges i poques paraules.
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Les pots veure a la nostra web
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5- Cost dels nostres serveis.

Existeix la creença que un organitzador de casaments és i elitista reservat sols
per alguns. Un casament únic no significa que sigui un casament car sols un
casament fet amb dedicació i a mida.
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El cost dels nostres serveis es divideixen en dos:

� 800 euros en concepte d'organització i protocol
dividits en 200 euros al començar els nostres serveis i
600 abans del casament.
� Després del casament, un pagament totalment
voluntari de 200 euros sols en el cas de que
considereu que el vostre casament ha sigut perfecte
(aquest pagament mai serà reclamat i queda a la
vostra decisió).

www.expertsenemocions.com



forma part d’
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Ens podeu trobar a:
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