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Mõnikord peab kauni
armastusloo algamiseks
olema lihtsalt õigel ajal
õiges kohas.
Nii juhtus ka Alina ja Jevgeniga. Nad
kohtusid juhuslikult tänaval kesklinnas
keset tavalist tööpäeva. Alina on tõsine neiu
ning kavatses edasi minna, kuna tal ei olnud
juhusliku tutvuse sõlmimiseks tuju. Hiljem
tunnistas Jevgeni, et Alinat nähes tundis ta
sisemuses midagi erilist, mõistis kohe, et
teda ei saa minema lasta. Ta järgnes neiule
ja keelitas teda oma telefoninumbrit andma.
Tähtede seis oli Jevgenile soodne ning algas
nende kaunis ja tormiline armulugu.

Mõne aja möödudes kutsus Jevgeni neiu
Tšaikovski restorani, kus kauni õhtu, elava
muusika ja suurepärase õhtusöögi järel võttis
ta sõrmuse ning tegi Alinale abieluettepaneku. Hiljem rääkis Alina, et see oli tema jaoks
täielik üllatus, tal ei olnud asjast aimugi, kuna
nad polnud abielust ega pulmadest kunagi
rääkinud – ta ei tahtnudki abielluda, nad
lihtsalt nautisid koos elu. Kuid pärast abieluettepanekut otsustasid nad pidustusi mitte
edasi lükata ning pöördusid agentuuri poole.
Kõigest poolteise kuu jooksul korraldati mererannas imeline suvine pulm seitsmekümne
külalise osavõtul.
Kui Alina Perfect Day agentuuri poole pöördus, oli tal ainult üks soov – et pulm oleks
lavendlivärvi.

Alina teadis täpselt, mida vajab, ning seetõttu oli pulmade korraldamine väga lihtne ja
kiire.
Me viisime lihtsalt Alina unistused ellu,
pakkudes talle iga kord parimaid lahendusi.
Lavendel on kerguse, õrnuse ja tundlikkuse
lill. See on romantilisteks pulmadeks otsekui
loodud. Värvilahendust järgiti kõikides
detailides: lilleseadetes, peotelgi vaipkattes,
kutsetes, nimekaartides, peigmehe ja pruudi
riietuses.
Kujunduse peamiseks ülesandeks oli ühendada Villa Mary suvine atmosfäär rafineeritusega, mida pulmadelt nii väga oodatakse. Nii
juhtuski – pulmad olid kerged, suvised ning
samal ajal luksuslikud.

Kui me pulmavideo üle aru pidasime, siis
selgus, et Alina ei taha sugugi standardse
pulmaklipi kangelannaks muutuda ja selle
asemel palus ta filmida telgi paigaldamist
ning peo ettevalmistusi ja see pärast kiirendatud tempos kokku monteerida. Kokkuvõttes saime tõelise filmi sellest, kuidas
töötab korraldajate meeskond ning kuidas
toimub etapiviisiline ettevalmistus.
(Video on nähtav www.perfectday.ee.)
Väljasõiduga tseremoonia korraldati
mereäärsel metsalagendikul, elava
muusika saatel ja merelainete mühinas
ning kokkuvõttes sai sellest väga
liigutav tseremoonia. Õhtusöök ja
meelelahutusprogramm olid korraldatud
avaras telgis. Pulmapeo programmis olid nii

lõbusad mängud kui ka külaliste esinemised,
ansamblid, mustkunstnik ning vaimustav
ilutulestik.
Säravaks üllatuseks abielupaarile oli laul,
mille külalised eelnevalt selgeks õppisid ja
pulmapeol esitasid. See laul rääkis Alina ja
Jevgeni armastusloo.
Õhtujuhid saabusid pulmapeole Moskvast
ning lõbustasid külalisi terve õhtu. Igale
külalisele tehti noorpaari monogrammidega
šokolaaditahvel. Pulmapeo kulminatsiooniks
oli ehtsa kullaga kaunistatud viieosaline
pulmatort.
Õhtu lõppes uskumatult kauni ilutulestikuga
Alina ja Jevgeni auks.
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