
Kay sha



Why Kaysha
Pernikahan merupakan salah satu momen sakral dalam hidup.

Setiap pasangan pastinya menginginkan acara pernikahan yang spesial  dan akan diingat sebagai 
salah satu kenangan termanis dalam hidup. Untuk mewujudkan acara pernikahan yang spesial ini, 

tentunya diperlukan persiapan matang, dari awal proses pra nikah hingga acara berlangsung. 

Kaysha Wedding Organizer hadir untuk menangani setiap klien secara personal dan profesional. 
Kami adalah partner terbaik untuk mewujudkan hari bahagia yang akan menjadi 

kenangan manis dalam hidup.

Bersama Kaysha Wedding Organizer, 
pernikahan impianmu akan terwujud. 



Akad nikah 
· Melakukan koordinasi langsung dengan para vendor (tidak terlibat dealing pemesanan order dengan pihak vendor)
·M enyusun susunan acara akad
·M embuat checklist kelengkapan acara
·B ertanggung jawab terhadap alur tamu undangan (khususnya VIP)
·T ime Keeper

Resepsi
· Melakukan koordinasi langsung dengan para vendor (tidak terlibat dealing pemesanan order dengan pihak vendor)
·M enyusun susunan acara resepsi
·M embuat checklist kelengkapan acara
·B ertanggung jawab terhadap alur tamu undangan (khususnya VIP)
·B ertanggung jawab terhadap sesi foto keluarga / tamu undangan
·T ime Keeper

The Day
· Mengecek kelengkapan sarana dan fasilitas gedung sesuai dengan yang telah disepakati
·M emonitor dan mengecek kegiatan persiapan vendor-vendor (dokumentasi, hiburan, sound system, tata rias, katering)
·M engawasi kegiatan persiapan rias pengantin dan keluarga
·M engawasi persiapan dekorasi sesuai dengan layout yang telah disepakati
·M enjadi Liason Officer untuk pengisi acara Akad Nikah dan Resespsi (Seperti penghulu, saksi, pemberi sambutan, MC, dll)
·M elakukan briefing dan berkoordinasi dengan seluruh panitia, among tamu, penjaga buku tamu serta 
 pihak yang terlibat dalam acara
·B erkoordinasi untuk penanganan tamu VIP dengan pihak terkait
·M engawasi katering meliputi kesesuaian dekorasi katering, kuantitas dan kualitas makanan yang disajikan 
 dengan kesepakatan
·Mengordinasikan penyerahan makanan selesai acara kepada pihak keluarga

Full Day Package
(Rp. 11.000.000 – Max 20 VIP)

Crew yang bekerja sebanyak 8 orang

 Waktu kerja 14 jam

 Prosesi akad nikah berbeda waktu dengan resepsi

 Konseling pernikahan dengan Psikolog (2x sesi @ 2 jam)

 Bekerja 3 bulan sebelum hari – H

 Koordinasi untuk rapat keluarga dan technical meeting

 3x meeting dengan tim KAYSHA

 15 buku rundown acara pernikahan untuk keluarga dan vendor

Rp 8.800.000

Crew yang bekerja sebanyak 8 orang

 Waktu kerja 9 jam

 Prosesi akad nikah langsung resepsi

 Konseling pernikahan dengan Psikolog (2x sesi @  2 jam) 

 Bekerja 3 bulan sebelum hari – H

 Koordinasi untuk rapat keluarga dan technical meeting

 3x meeting dengan tim KAYSHA

 15 buku rundown acara pernikahan untuk keluarga dan vendor

Half Day Package
(Rp. 8.500.000 – Max 20 VIP)

Rp 6.700.000

Our Services
Wedding Organizer



Persiapan 
· Menyusun anggaran

-Membuat checklist persiapan pernikahan

-Membuat perencanaan timeline 

-Menyediakan daftar vendor

-Kontak vendor (tidak terlibat dealing pemesanan order dengan pihak vendor)

-Mengakomodasi tema pernikahan yang diinginkan 

· Menyusun susunan kepanitiaan

Akad Nikah & Resepsi &The Day
Jasa yang diberikan meliputi jasa pada paket Wedding Organizer

Wedding Planner
(Rp. 15.500.000 – Max 20 VIP)

Crew yang bekerja sebanyak 10 orang

   Konseling pernikahan dengan Psikolog (3x sesi @ 2 jam)

 Bekerja maksimal 12 bulan sebelum hari – H

Membantu pasangan dalam mengkonsep acara akad  nikah dan resepsi

Koordinasi untuk rapat keluarga dan technical meeting

U nlimited meeting dengan tim KAYSHA

 15 buku rundown acara pernikahan untuk keluarga dan vendor

Rp 12.500.000

Our Services
Wedding Planner



+6285664933313

kaysha.the.wo@gmail.com

@kayshawedding
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