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SFATURI PENTRU O NUNTA REUSITA
DE  EDUARD  SCHIOPU  

In primul rand da-mi voie sa ma prezint. Numele meu este Eduard 
Schiopu si sunt fotograf de evenimente din anul 2009.  
Prin acest articol ma adresez viitoarelor mirese care in acest 
moment isi planifica ziua nuntii. Stiu ca iti doresti ca fiecare 
detaliu sa fie perfect in aceasta zi minunata, incepand de la 
rochie, machiaj, coafura, buchet si incheind cu aranjamentele de 
la restaurant, formatia si fotografiile cu care vei ramane dupa 
nunta. 
In cele ce urmeaza as dori sa iti ofer din experienta mea, pentru 
ca tu sa eviti greselile pe care le-au facut alti miri si sa ai o nunta 
relaxanta.
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1. INCHIDE-TI TELEFONUL

Primul sfat pe care doresc sa ti-l ofer este acela de a delega 
persoane din familie sa se ocupe in ziua nuntii de probleme 
organizatorice, raspuns la telefon, etc.  
Bucura-te de acesta zi frumoasa fara sa te stresezi ca varul Gigi 
nu stie sa ajunga la biserica, sau firma de decoratiuni te suna 
pentru ultimele detalii.  
Poti introduce toate adresele si programul nuntii in plicul cu 
invitatia, pentru ca invitatii sa gaseasca locatiile.

2. PREGATIRILE LA HOTEL

Doresti sa ai o dimineata linistita? 
Daca nu ai la dispozitie o casa spatioasa rezerva o camera 
eleganta si luminoasa la un hotel pentru partea de pregatiri din 
ziua nuntii si invita doar cateva persoane care sa va ajute la 
imbracat. Vei putea fi fotografiata intr-un spatiu elegant fara 
aglomeratia si agitatia de acasa.
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3. PROGRAMUL ZILEI

Programeaza diversele momente ale evenimentului cu suficient
timp intre ele, pentru a evita intarzierile cauzate de evenimente
neprevazute (decalarea programarii la biserica sau trafic
aglomerat). Nu te stresa daca ceva nu decurge perfect! 

4. SEDINTA FOTO

Iti recomand sa aloci in program aproximativ 2 ore pentru sedinta 
foto. Lumina cea mai placuta si blanda pentru o sedinta foto este
in apropiere de apus. Consulta fotograful inainte de a stabili 
intervalul pentru sedinta foto. 
In caz de vreme nefavorabila rezerva cu cateva zile inainte si o 
locatie interioara
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5. PRIMIREA INVITATILOR

Se face seara, ajungi la restaurant cu dureri de picioare de la stat pe
tocuri toata ziua si iti dai seama ca trebuie sa stai sa primesti
invitatii. Te gandesti ca vei avea timp sa mergi sa te mai asezi dar nu
poti pentru ca imediat iti face cineva semn sa vii la usa. 
Solutia? 
Stabileste un interval orar de maxim o ora in care invitatii sunt
asteptati la petrecere. In momentul in care suna pentru a isi confirma
prezenta pot fi rugati sa soseasca intre orele 20-21 de exemplu.  
Aceasta e o metoda verificata si aplicata (inclusiv de mine) , care te
poate scuti de a sta la usa in picioare 2-3 ore. 

Sper ca aceste sfaturi sa-ti fie utile si sa te bucuri  cu adevarat de 
ziua nuntii tale. 

Cu drag, 
Eduard

Eduard Schiopu 
fotograf profesionist  
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