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“wij zetten uw feest op de rails”

Geacht toekomstig echtpaar,
Wij van de Balloon Express willen u graag van harte feliciteren
met het feit dat u beiden voor elkaar hebt gekozen en dat
kenbaar wil maken aan de mensen om u heen.
U heeft er samen voor gekozen om dat te doen en wel door
middel van het huwelijk. Samen zult u keurig verzorgd en geheel
in het nieuw gestoken bij de burgerlijke stand staan en (al dan
niet voor het altaar in de kerk) aan elkaar het Jawoord geven.

aangekleed worden met b.v. mooie
ballonboeketten.
Óf
door
de
inkomdeur stijlvol te versieren met
ballonpalen en uw bedankjes te
presenteren in het mandje van een
luchtballon.
Óók is het heel chique om de tafels
waaraan uw gasten plaatsnemen
feestelijk aan te kleden met mooie
ballonboeketten.

Daarna is het gebruikelijk om deze belofte aan elkaar, te vieren
door middel van een receptie zodat iedereen u kan feliciteren
en als afsluiter van de dag vaak een groots, onvergetelijk feest.

En wat te denken van een heuse
ballonnenclown die gedurende bijvoorbeeld
de receptie voor de kleinere kinderen
leuke ballonfiguren knoopt zodat de
volwassenen in alle rust een gesprek
kunnen aanknopen.

Bij het organiseren van dat alles komt natuurlijk heel wat kijken
en u moet over allerlei zaken nadenken, keuzes maken en knopen
hakken. Wat gaan we de mensen aanbieden? Hoe gaan we de
muziek in de feestzaal verzorgen én hoe kleden we dit festijn in
z’n geheel aan? Wat past bij ons?

Verder zijn wij zeker van de partij als het
gaat om een ballonoplating en kunnen dit
geheel verzorgen.

Balloon Express kan u daarbij helpen!
Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het aankleden van zowel een
kerk als een feestzaal. Wij doen
dat met behulp van ballonnen.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om
er voor te kiezen om onder een
ballonnenboog te staan, wanneer u
Ja tegen elkaar zegt en kan het
gangpad van de kerk feestelijk

Al met al is datgene wat allemaal mogelijk is met ballonnen
eigenlijk te veel om hier eventjes op te noemen. Maak daarom
een geheel vrijblijvende afspraak met ons om van gedachten te
wisselen en de puntjes op de i te zetten zodat uw feestdag voor
u en uw gasten een dag is om zeker aan terug te blijven denken.
Met vriendelijke groet en tot gauw,
Balloon Express.

