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   ۳ واحد ،۱ طبقه ،۴ پالک مهاجر، کوچه شمالی، سهروردی ابتدای تهران،: درسآ

 در روز عروسی به چه وسایلی ممکن است نیاز پیدا کنید
 

چسب زخم، شانه کوچک، عطر، دستمال مرطوب، چند تکه نخ به رنگ لباس عروس و داماد و سوزن، قطره چشم، وسایل بهداشتی 

، کرم دست، بانوان، تعدادی پشتی گوشواره، اگر از لنز استفاده میکنید یک جفت لنز اضافه و مقداری مایع لنز، سنجاق سر، کفش راحت

ای، دستمال  لوازم آرایشی، الک و ناخن مصنوعی، شارژر موبایل، واکس کوچک، نوشابه انرژی زا و یک میان وعده کوچک، چسب قطره

ی عکاسی در باغ دارید برای محافظت در باران یا آفتاب(، اطالعات تماس مهمانان، اطالعات تماس  کاغذی، قیچی، چتر ) اگر برنامه

 ردار.عکاس و فیلمب

 

 مراسم عقد چک لیست لوازم چک لیست لوازم همراه داماد چک لیست لوازم همراه عروس

 

 لباس 

 تور و تاج 

 کفش 

 سرویس به همراه جعبه اش 

 حلقه به همراه جعبه اش 

 ساعت به همراه جعبه اش 

 دستکش عروس اگر دارید 

 شنل 

 عطر 

 اسپری یا عطرتان 

 کارت عروسی 

 تلفن همراه فول شارژ 

 کفش راحتی 

 جوراب 

 کیف جمع آوری هدایا 

 کت و شلوار 

 پیراهن 

 پاپیون یا کراوات 

 کفش 

 کمربند 

 جوراب 

 دکمه سردست 

 عطر 

 ساعت به همراه جعبه اش 

 حلقه به همراه جعبه اش 

 تلفن همراه فول شارژ 

 پول نقد 

 کارت بانکی 

 جواب آزمایش های قبل از ازدواج 

 اصل شناسنامه خودتان 

 همسر و پدرها 

 

خوشحالیم که شما نیمه ی گمشده تان را یافته اید و تصمیم دارید شروع با هم بودنتان را جشن بگیرید. گروه روزگارخوش آمادگی دارد 

 در کنار شما باشد. امیدواریم که تجربه چندین ساله ما کمک خوبی برای شما باشد. تا در برنامه ریزی و اجرای جشنتان
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