
Local e Disponibilidade
Você tem a data do nosso casamento disponível?

Você já serviu em nosso local antes?

 Quanto espaço você precisará no local?

Quais são as suas necessidades específicas para atender em nosso local?

Você pode realizar nossas ideias no local?

CARDÁPIO
Você tem um menu único ou pode fazer um menu personalizado?

Itens caros no cardápio, são abundantes e livres?

A comida é boa e a apresentação é bem feita?

Quais são as especialidades do buffet?

Você pode cuidar de pedidos de alergia/dieta?

Qual é a diferença entre os tipos de serviços?

Vocês fazem menu para as crianças?

Check-list
Lista de perguntas para você fazer para a sua empresa e para clientes antigos.

Quando você precisará do n. de convidados e as opções finais do menu?

Quando você precisará das opções finais do menu?

Você cobra valores para realizar em outros locais?

Dado meu orçamento, número de convidados e estilo de casamento,
que opções de comida você recomendaria?



LOGÍSTICA E DETALHES

Quantos casamentos vocês já realizaram?

Você tem fotos de eventos   e referências de clientes passados?

Vocês fornecem toalhas de mesa, louças, guradanapos?

A empresa segue as normas vigentes de vigilância e segurança?

Haverá um dia do coordenador/responsável no local?

Por quanto tempo os convidados serão servidos?

Check-list

Qual é sua política de cancelamento?

Você oferece um plano de pagamento?

Com quanto tempo de antecedência preciso reservar? Precisa pagar
algum valor para reservar a data?

A equipe de garçons é bem treinada e organizada? 

A quantidade de garçons e barmen é suficiente?

Vocês cobram pelas refeições dos fornecedores?

Você pode criar um menu personalizado para o nosso evento?

Se eu tiver um prato especial que gostaria de servir, você produziria?

Quando receberei um contrato por escrito?

Vocês alugam mesas, cadeiras, mobiliário?

Vocês realizam degustação? Cobram por isso?

Qual é a proporção de garçons para convidados?

O que você faz com as sobras?


