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Milí snoubenci,

vážíme si Vašeho zájmu prožít Váš den D s Proseccovanem.

  Náš mlýn je úchvatným místem, kterému Nikol s Victorem 
dali spoustu lásky a dobré energie. Tento rok pro nás 
zaèíná velmi dùležitá kooperace, která vznikla pøímo  v 
Našem mlýnì, na jejich svatbì, kde jsme se díky Prosecco-
vanu setkali. A tak v tento významý den došlo i k dalšímu 
spojení, Proseccovan se stal nedílnou souèástí Našeho 
mlýna.

  Náš pøíbìh je v mnohém podobný, jako pøíbìh manželù 
Cojocaru. Do Proseccovanu jsme vložili horu lásky a 
energie, ladili jsme každý detail a obyèejný prosecco bar 
jsme povýšili na „božský zážitek“.

 Celou dobu dbáme na ekologii a pøidanou hodnotu 
projektu. Vždy servírujeme alkohol do skla a odpad ze 
sudù minimalizujeme jeho dalším zpracováním.

  S tím nám pomáhají designéøi z NAHAKU. Není to 
prvoplánový projekt, z každého prázdného sudu vzniká 
designové svítidlo s názvem PETing, které bylo poprvé 
pøedstaveno na výstavì Designblok v roce 2019. Shodou 
okolností studio NAHAKU vytvoøilo další osvìtlení z 
odpadového materiálu firmy TON právì pro Náš mlýn. 
Pomyslný kruh spolupráce se uzavírá v pøíjemném poseze-
ní pro Váš odpoèinek, chill-out lounge, které vzniklo 
pokraèující spoluprací  a pøátelstvím s tímto progresivním 
studiem. Náš lounge se skládá z upcyklovaného historic-
kého nábytku, který má speciální UV povrchovou úpravu 
a v noci se celý rozzáøí pomocí PETing osvìtlení.  

  Skuteènost,  že máme s manželem tøi malé dìti, nám již 
nedovoluje fungovat na všech svatbách osobnì, jako 
tomu bylo uplynulá léta. Vizí Proseccovanu bylo však 
rozdávat lásku a v tom chceme pokraèovat. 

  Pøipravili jsme pro vás dva velmi zajímavé koncepty, 
díky nimž bude Proseccovan dostupnìjší službou.





  Náš Mlýn pøitahuje fantastické lidi, proto jsme se rozhodli 
Vám Proseccovan pùjèit. Vùbec poprvé bude naše malá 
tøíkolka fungovat jako samoobslužný bar.
  Na Vaši svatbu Vám zapùjèíme Proseccovan, designové 
prosecco sklenièky a krásný olivovník k tomu. K vozítku 
dostanete velmi jednoduchý manuál na ovládání výèepu 
a Proseccovan vám bude øíkat “Pane”.
  O nic se v den svatby nestaráte, Prosecovan bude 
pøistaven na místo, které si urèíte a v nìm pøipraven 20l 
soudek plný bublinek.

Cena 18.888,- vèetnì DPH *
- cena nezahrnuje zapùjèení dekorací,
  pronájem posezení
- pronájem chill-out posezení 8.888,-
*extra sud 8.888,-



 Chcete nás na svatbì osobnì? Pokud budeme mít ve 
svatební den èas, moc rádi za Vámi dojedeme.
 V cenì balíèku je kromì pronájmu Proseccovanu se 
všemi dekoracemi, 20l soudku a olivovníku i stylové 
posezení, které vám rozzáøí veèerní party. Nic podobného 
v ÈR totiž neexistuje. 
  A jak fungujeme my? Dìláme to nejlepší co umíme, 
povídáme si s Vámi, jsme nenucenou obsluhou, které 
nejsou cizí žádná témata a každý host se u nás rád zastaví 
jak na sklenièku, tak na pár slov. Nemáme omezenou 
pracovní dobu, dokud se veselí, my se veselíme též.
  A jak jsou s námi spokojení naši klienti? Zeptejte se tøeba 
pøímo Niky s Victorem. 

Cena 38.888,- vèetnì DPH *

*extra sud 8.888,-



A jak postupovat dál?

 Zarezervujte si ZOOM setkání s námi na našem webu a 
spoleènì doladíme detaily. 

S láskou 
manželé Žáèkovi


