
Вашата сватбена мечта е възможна!



Сватбена Агенция Диаманти

организира луксозни събития като има уникалната

способност да трансформира обикновени пространства в 

театрални среди. Сватбена Агенция Диаманти е 

известна със своите креативни дизайнери, които

създават декори за някои от най-запомнящите се 

моменти от живота на своите клиенти.



Екипът на Wedding Agency Diamanti планира и организира елегантни, стилни, луксозни, 

бляскави и забавни тържества в България и чужбина. Услугите, които предлагаме, са 

съобразени с индивидуалните нужди на нашите клиенти. Нашата страст, отдаденост и 

високи стандарти на обслужване, високи постижения и внимание към детайлите са 

качествата, които клиентите ни най-много ценят.



Ние ще Ви консултираме и ще 

споделим най-добрите си идеи с 

Вас, така че да имате цялата 

информация, от която се 

нуждаете, за да направим 

заедно цялостна концепция и да 

създадем най-запомнящата се 

сватба.

Вие получавате първокласно 

обслужване и събитие от 

световна класа.



Ние се съобразяваме с Вашия 

бюджет и го разпределяме по 

най-добрия начин. 

Ние наблюдаваме цялото

събитие от началото до края, 

грижим се за гладкото

изпълнение на всеки етап от 

сватбата като комуникираме с 

подизпълнителите за всяка 

услуга. 



Най- приятната част от цялото планиране! Ние обичаме дизайна! Ние ще обсъждаме идеи и 

стотици снимки с Вас, за да създадем индивидуален дизайн за цялостната концепция, ще 

определим забавни малки детайли, които правят Вашата сватба наистина уникална.

Част от процеса Планиране на сватбата са и нашите срещи. Ще  комуникираме много пъти 

чрез имейли, Viber, Skype в удобно за Вас време. Ние искаме да бъдем част от Вашия голям 

ден, приятели, които да бъдат до Вас по всяко време, когато имате нужда.



Нека организираме всеки детайл в очертанията на мечтите Ви, за да бъдете 

спокойни преди Вашия сватбен ден.

Ние можем да запазим за Вашата сватба дата и място по Ваш избор или 

предпочитан фотограф, ние ще продължим с преговорите и комуникацията с тези 

хора – водещ, ди джей, видеооператор, сценарист, изпълнители, танцьори и др.



За сватба, заобиколена от любов и лукс!

От перфектно подбраните детайли до вкусната храна, всеки момент ще бъде 

незабравимо преживяване, отразяващо Вашата любов!

Ние постоянно ще бъдем до Вас, никога  няма да поставим лимит за помощ, съвет и 

присъствие, ако ги поискате от нас ....



Соня Атанасова, Дизайнер 

0878 919 542

sonya.atanasova@eventsdecordiamanti.com 

Борислава Атанасова, Маркетинг директор

0878 919 547

borislava.atanasova@eventsdecordiamanti.com

Борислав Атанасов, Изпълнителен директор 

0878 919 543

borislav.atanasov@eventsdecordiamanti.com

София    Бул. ‘’Витоша’’ 192

Благоевград Ул. ‘’Полк. Димов’’ 1
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