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Hej!

Grattis till att just ni ska gifta er!
Det ska bli era drömmars dag och det är min dröm att få vara med och skapa den. Jag vill att blomstren
till ert bröllop ska spegla er kärlek och just denna kärlekens dag. Med ett öga för det romantiskt
naturliga skapar jag era bröllopsblomster utifrån säsongens bästa, från naturen, min egen
blomsterodling och hållbart odlade, blomster.
Gillmyra Blomster är en småskalig snittblomsodling och blomsterdesignstudio intill Gillmyra gård
utanför Åkersberga norr om Stockholm. Här odlas de vackraste blomster som passar för vårt klimat,
helt enligt ekologiska principer. Jag ger jorden det den behöver och den belönar mig med blommor i
överflöd.
Jag, Sofia, är en blomsterdesigner som hämtar min inspiration från naturen och de människor jag
möter. Min strävan är att skapa konstverk av blomster som förgyller era drömmars dag och er som
brudpar.
Allra helst vill jag träffa er för en bröllopskonsultation ca en timme för att lära känna er lite och höra
hur ni beskriver era drömmars dag. Då kan vi prata om vilka blommor som passar bäst för säsongen
och er. Jag hjälper er med tips och allt som ni behöver veta och tänka på med blomstren på er
bröllopsdag. Tillsammans skapar vi en moodboard för inspiration till era bröllopsblomster.
Här nedan finner ni en blomstersmeny med ungefärliga priser och inspirationsbilder.
Jag kan hjälpa er på er väg mot bröllopet om ni väljer att odla era blomster själv, vill ha ett DIY bröllop
eller om ni vill ha hjälp att skapa blomsterdesignen för hela ert bröllop efter era önskemål. Jag har
odlingsworkshops för den som vill odla själv, blomsterbindningskurser för DIY brudpar eller möhippor
och ni kan köpa hela hinkar med blomster från odlingen om ni vill göra dekorationen själva till er dag.
Hör gärna av er för mer information.
För större designuppdrag där jag tar fram ett koncept för hela blomsterdekorationen till er dag kan ni
göra en förfrågan och få pris på offert. Har ni några andra idéer och funderingar så är jag alltid öppen
för att vi ska komma fram till det allra bästa för just Era drömmars dag.
Kika gärna in på Instagram @gillmyrablomster för mer inspiration.

Varma hälsningar,
Sofia Wikander

BRÖLLOP
Buketter
o
o
o

Stor brudbukett ca 2200:Mellan brudbukett ca 1600:Liten brudbukett ca 1100:-

o
o
o
o

Tärnbukett ca 600-1500:Brudnäbb blommor ca 200-300:Corsage ca 150-250:Andra blommor som armband, hårkrans, hårspänne från 300:-

Dekorationer
o

o
o

o
o

o

o

Stor dekoration ca 3000-4000:Stort arrangemang som passar på båda sidor av vigselplats eller vid ingång till festplats. Ca 50
cm bred/hög.
Mellan dekoration ca 1500:Passande på buffébord eller vid gästboken eller presentbord. Ca 35 cm bred.
Liten dekoration ca 500:Passande på matbord. Ca 20 cm bred.

Brudbåge ca 3000:Blomsterdekorerad båge till honnörsbordet eller t. ex. bak på häst och vagn inkl. hyra av båge.
Blomsterportal från 3000:Helt eller delvis blomsterdekorerad portal till
vigselplatsen eller annan inramning. Inkl. hyra av
portal.
Småvaser eller flaskor fyllda med lösa blommor
150:-, 250:- eller 350:Passar i mitten av runt bord eller längs rektangulärt
bord, eller kompletterande till liten dekoration. 3, 5
eller 7 per bord.
Hel hink med säsongens blomster för DIY brudpar
900:-

För att boka blomster till ert bröllop:
1. Boka bröllopskonsultation via www.gillmyrablomster.com eller gillmyrablomster@gmail.com.
En bröllopskonsultation kostar 500 kr. Vid beställning över 5000 kr dras denna avgift av vid
slutbetalning.
2. Utifrån det vi kommer fram till på bröllopskonsultationen skickar jag ett förslag på offert.
3. För att boka ert datum betalar ni in en depositionsavgift på 10% av offertens totala kostnad.
4. Ändringar kan sedan göras fram till två veckor innan bröllopet.
5. Slutbetalning sker via faktura senast en vecka innan bröllopet.
6. Blommorna avhämtas på Gillmyra Blomster, Kvisslingbyvägen 40, Åkersberga på avtalad dag.
Leverans kan ordnas inom norrort för 200:-, Stockholm stad för 300:- och Stockholms län för
800:-.
Alla blommor som används har odlats på ett hållbart sätt utan bekämpningsmedel eller konstgödsel. De
blommor som är bäst under tidpunkten för ert bröllop kommer att användas för er. Därför är det inte
möjligt att beställa exakta blomsorter, framförallt inte de som ej är i säsong. Vill ni ha speciella sorter
ska jag försöka göra allt jag kan för att dessa ska komma med och annars hitta liknande alternativ.

Lycka till med er planering och jag ser fram emot att ses!

Sofia Wikander
Blomsterdesigner och Blomsterodlare

Kvisslingbyvägen 40
184 91 Åkersberga
073-759 66 81
gillmyrablomster@gmail.com
www.gillmyrablomster.se

