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Hvem er Detvier?
Vi er et nordjysk firma der stræber efter at skabe de bedste rammer om livets
begivenheder, så I kan skabe mindeværdige øjeblikke. Vi har mange års erfaringer
fra forskellige brancher og kan bringe mange kompetencer i spil i vores arbejde.

Feststyling
Vores primære arbejde i Detvier består af styling af events og fester.
Vi laver alt fra firmafester til konfirmationer og bryllupper. Vi sætter en
stor ære i at være en lille del af jeres store dag. 

Rådgivning
Nogle gange ønsker vores kunder kun rådgivning, og det hjælper vi
også gerne med. Det er altid muligt at hjælp til spørgsmål omkring
styling eller planlægning af events og fester.

Webshop
Vi har en mindre webshop med forskellige produkter, herunder pynt til
fester, bestilling af vores ydelser samt ballonpost. Mangler I kun
enkelte ting til jeres fest, så tjek os ud på www.detvier.dk

Bryllupsplanlægning
Ønsker I, at vi skal stå for hele planlægningen af jeres bryllup, så har
vi også erfaring indenfor dette og kan hjælpe jer. 



INSPIRATION



BORDDÆKNING
Lad os style jeres borddækning. De fylder en stor del af lokalet, og her er der
virkelig mulighed for at vise jeres stil. Udover nedenstående kan vi også levere
borde og stole.

Fra Camilla & Caspers bryllup på Sebber Kloster

Service
Vi har alt i service, om I er til klassiske hvide tallerkener med klare
glas eller stentøj med farvede krystalglas. Sammen finder vi det der
passer bedst til jer og jeres fest. 

Lys
Vi har lys i forskellige former og farver. Vi har hertil forskellige stager
og underlag samt mulighed for at lave det til en del af en
blomsterdekoration.

Blomster
Blomster kan gøre en kæmpe forskel på et hvert bord. Der er
uendelige muligheder, når det kommer til blomster, og vi kan levere
indenfor det hele.

Duge & servietter
Vi står gerne for duge og servietter til jeres bord, som vi også gerne
folder. Vi har herudover forskellige servietringe eller snor, som kan
give et helt bestemt udtryk.



SERVICE

Tallerkener i de fleste farver

Bestik i guld, sølv eller krom

Drikkeglas, vinglas,  drinksglas,
champagneskåle, kander og
kopper

Klare eller farvede glas i blandt
andet grønne, rosa eller amber

Alt service kan mixes og matches
som I ønsker

Vi har alt i service, om I er til klassiske hvide tallerkener med klare
glas eller stentøj med farvede krystalglas. Sammen finder vi det der
passer bedst til jer og jeres fest. 



LYS

Lys i alle farver

Lys i de fleste former

Udover stearinlys kan vi levere
mindre LED lamper som det ses
på billede 4

Lysene kan sættes på mange
måder. Vi finder det der passer
bedst med det resterende pynt

Lysene kan mixes og matches
som I ønsker

Vi har lys i forskellige former og farver. Vi har hertil forskellige stager
og underlag samt mulighed for at lave det til en del af en
blomsterdekoration.



BLOMSTER

Blomster i alle farver og former

Lys i de fleste former

Vi forsøger så vidt muligt at
bruge sæsonens blomster, da det
er bedre for miljøet og
pengepungen, men er der en
bestemt blomst I ønsker, så kan
det som regel altid lade sig gøre

Vi kan levere blomster til borde,
til vielsesbue, brudebuket og
øvrig pynt

Vi har erfaring med alle former
for blomster dekorationer - lige
fra en enkelt blomst i en vase til
større installationer

Blomster kan gøre en kæmpe forskel på et hvert bord. Der er
uendelige muligheder, når det kommer til blomster, og vi kan levere
indenfor det hele.



DUGE &
SERVIETTER

Duge i flere farver

Servietter i de fleste farver og
materialer

Vi kan folde servietten på mange
flotte måder

Ellers har vi forskellige
servietringe eller snore som vi
bruger til at binde med

Vi finder altid en serviet der
passer til stilen og det valgte
bordkort

Blomster kan gøre en kæmpe forskel på et hvert bord. Der er
uendelige muligheder, når det kommer til blomster, og vi kan levere
indenfor det hele.



BORDKORT, 
MENUKORT &
INVITATIONER
Bordkort, menukort og invitationer er alle med til at skabe en gennemført stil
igennem hele brylluppet. Her kan vi levere meget skræddersyede løsninger, der
passer lige til jer.

Bordkort som gæsterne kan tage med 
hjem er det kæmpe hit

Bordkort
Bordkort viser ikke blot gæsterne, hvor de skal sidde, men kan være
en virkelig fin ekstra detalje, og det er blevet et kæmpe hit at lave
bordkort, som gæsterne får lyst til at tage med hjem efter festen.

Menukort
Menukort kan være virkelig rart for gæsterne at have, så de kan se,
hvad der venter dem. De kan herudover være med til at skabe en
virkelig fin rød tråd, når de matcher bordkort og evt. invitationer.

Invitationer
Invitationerne er det første gæsterne ser fra jeres bryllup, og de kan
derfor være med til at skabe den stemning og vise stilen I ønsker til
jeres fest.



BORDKORT

Vi har manillakort

Navne skåret i akryl eller træ

Vi kan også levere plader som
det ses på billede 3 i forskellige
former med navne i flere farver

Alle vores bordkort kan laves i
flere farver, så de matcher resten
af pynten

Vi tilbyder herudover cookies
eller slikkepinde som bordkort.
Det er et kæmpe hit hos
gæsterne!

Bordkort viser ikke blot gæsterne, hvor de skal sidde, men kan være
en virkelig fin ekstra detalje, og det er blevet et kæmpe hit at lave
bordkort, som gæsterne får lyst til at tage med hjem efter festen.



MENUKORT

Vi kan lave menukort i kraftigt
papir, plast, glas, alm akryl eller
frosted akryl

Menukortene kan laves i de
farver I øsnker, så de matcher det
resterende pynt

Menukort kan være virkelig rart for gæsterne at have, så de kan se,
hvad der venter dem. De kan herudover være med til at skabe en
virkelig fin rød tråd, når de matcher bordkort og evt. invitationer.

Menukortene kan være med til at
sætte prikken over i'et og
fuldføre den røde tråd i jeres pynt



INVITATION

Vi laver altid invitationerne
personligt ud fra jeres ønsker til
indhold og stil

Menukortene kan laves i de farver
og materialer I øsnker, og sætter
stilen for resten af brylluppet

Vi har haft stor succes med at
sende invitationerne ud med
ballonpost. Så begynder festen
allerede og gæsterne glæder sig
endnu mere (billede 3)

Invitationerne er det første gæsterne ser fra jeres bryllup, og de kan
derfor være med til at skabe den stemning og vise stilen I ønsker til
jeres fest.



BALLONER
Vi har et utroligt stort udvalg af balloner, så vi kan finde de helt rigtige til jer. Gå på
opdagelse i vores forskellige typer og find lige præcis jeres favoritter.

De fineste balloner om dagen og festlige om natten

Folieballoner
Vores folieballoner er et kæmpe hit, da de har en god størrelse, der
kan sættes tekst på, og så giver de et godt blikfang. De holder
herudover op til 2 uger efter opsætning.

Latex
Vores latexballoner bruger vi meget til vores dekorationer, men de er
også så smukke i buketter eller svævende ved stole eller andet.
Fordelen ved disse er også, at de kan fåes i alle farver. 

Kæmpe
Vores kæmpe balloner skaber super meget blikfang i et lokale og er
perfekte til store lokaler, eller hvis man blot ønsker få balloner der
virkelig fylder. De er gode til at sætte tekst, logoer eller andet på, og
så kan de rocke nogle super fede ballonhaler. 

Andre
Vi har også en masse andre balloner der blandt andet inkluderer
balloner med fjer, glimmer eller confetti. Vi har herudover balloner
med LED lys i, som ser fantastiske ud på et dansegulv om natten.



FOLIE
BALLONER

Ballonerne er gode til at sætte
tekst på 

Bruges ofte på bordene, stilles
enkeltstående i lokalet eller
blandes med andre i et ballonhav

Vores folieballoner fåes i kugler,
firkanter, hjerter, stjerner og
figurer

De fåes i flere farver, men de
typisk brugte er guld, sølv og
rosa

Vores folieballoner er et kæmpe hit, da de har en god størrelse, der
kan sættes tekst på, og så giver de et godt blikfang. De holder
herudover op til 2 uger efter opsætning.



LATEX 
BALLONER

Fåes i næsten alle farver og I kan
derfor være meget specifikke

 Enkeltstående sættes ofte langs
en gang, på stolene i lokalet eller
blandes med andre i et ballonhav

Der kan mixes en rigtig fin
farvepalette der passer med fx
blomsterne på bordene

Lates ballonerne bruges ofte i
buketter der stilles på bordene
eller rundt i lokalet 

Vores latexballoner bruger vi meget til vores dekorationer, men de er
også så smukke i buketter eller svævende ved stole eller andet.
Fordelen ved disse er også, at de kan fåes i alle farver. 



KÆMPE 
BALLONER

Fåes i de fleste farver 

Vi kan lave noget virkelig store
og flotte haler, da ballonerne
nemt kan holde dem. Dette giver
dem et virkelig festligt udtryk

Kæmpe ballonerne er gode til at
sætte logo, tekst eller andet på

Sættes ofte rundt i rummet, men
kan i nogle rum sættes på
bordene for at skabe den
ultimative wow effekt

Vores kæmpe balloner skaber super meget blikfang i et lokale og er
perfekte til store lokaler, eller hvis man blot ønsker få balloner der
virkelig fylder. De er gode til at sætte tekst, logoer eller andet på, og
så kan de rocke nogle super fede ballonhaler. 



ANDRE
BALLONER

Fjerballoner

Glimmerballoner

Confettiballoner

Balloner med LED lys i

?

?

Vi har også en masse andre balloner der blandt andet inkluderer
balloner med fjer, glimmer eller confetti. Vi har herudover balloner
med LED lys i, som ser fantastiske ud på et dansegulv om natten.



BALLONDEKORATIONER 

Næsten intet skaber wow effekt som en ballonvæg

Vi har stor erfaring med at lave ballondekorationer, og vi oplever gang på
gang, at gæsterne elsker dem. Her kan I virkelig skabe noget personligt med
kæmpe wow effekt.

Ballonvæg
En ballonvæg giver stor mulighed for at mix og mathe flere balloner.
De kan få vidt forskellige udtryk, og så kan de bruges til mange
funktioner fx at opdele et rum og fungere som baggrund til billeder.

Ballonbuer på stativ
Ballonbuerne på stativ er til jer, som ønsker et mere let udtryk ned
ballonvæggen. Der er her også mulighed for at skabe forskellige
udtryk og bruge den som baggrund på billeder.

Små ballonbuer
De små ballonbuer laver vi ofte, så de kan sidde på en væg eller
lignende. Her fungerer de godt til at skabe opmærksomhed på et
bestemt område og lave en fin ramme. Dette kan fx være vores
candybar, over en dør, gavebordet eller lignende. 

Ballondekorationer
Vi laver også større ballondekorationer, som ikke sidder på vores
stativer, men som laves som en del af rummet. Disse er noget helt
specielt og vil med sikkerhed skabe en virkelig fed effekt i rummet.



BALLONVÆG

Kan lave i mange størrelser

Væggene kan laves i alverdens
farver og både være mere simple
og rolige i udtrykket eller vildere
og mere dynamiske. Det finder vi
sammen ud ad, hvad der passer
bedst til jeres fest

Ballonerne kan kombineres af
latex, folie og kæmpe balloner,
dette er med til at give et
organisk udtryk

Ser super fed ud som baggrund
til billeder eller til at afskærme et
område

En ballonvæg giver stor mulighed for at mix og mathe flere balloner.
De kan få vidt forskellige udtryk, og så kan de bruges til mange
funktioner fx at opdele et rum og fungere som baggrund til billeder.



BALLONBUER
PÅ STATIV

Kan lave i mange størrelser

Væggene kan laves i alverdens
farver og både være mere simple
og rolige i udtrykket eller vildere
og mere dynamiske. Det finder vi
sammen ud ad, hvad der passer
bedst til jeres fest

Ballonerne kan kombineres af
latex, folie og kæmpe balloner,
dette er med til at give et
organisk udtryk

Ser super fed ud som baggrund
til billeder eller til at afskærme et
område

Ballonbuerne på stativ er til jer, som ønsker et mere let udtryk ned
ballonvæggen. Der er her også mulighed for at skabe forskellige
udtryk og bruge den som baggrund på billeder.



SMÅ
BALLONBUER

Kan laves i flere længder

Er gode til at indramme et hjørne,
et vindue eller en dør

Kan laves i præcis de farver I
ønsker

De små ballonbuer laver vi ofte, så de kan sidde på en væg eller
lignende. Her fungerer de godt til at skabe opmærksomhed på et
bestemt område og lave en fin ramme. Dette kan fx være vores
candybar, over en dør, gavebordet eller lignende. 

Bruges ofte over vores candybar,
så området får ekstra
opmærksomhed



BALLONDEKO-
RATIONER

Laves så de passer til rummet

Kan laves i næsten alle farver og
udtrykket kan ændres alt efter,
hvad der ønskes

Giver kæmpe wow effekt i en del
af lokalet

Her kan I virkelig leje med at
kombinere flere typer balloner
og/eller balloner med andre
elementer fx vores
glimmergardiner som det ses på
billede 2

Vi laver også større ballondekorationer, som ikke sidder på vores
stativer, men som laves som en del af rummet. Disse er noget helt
specielt og vil med sikkerhed skabe en virkelig fed effekt i rummet.



VIELSESBUER

Kan laves med stativ af
forskellige materialer

Vi har stormsikring, så den kan
stå ude i alt vejr

Kan laves med lige præcis de
blomster I ønsker

Buen kan styles som I ønsker.
Kun tyl, kun blomster, en
kombination eller noget helt
andet. Det finder vi ud af
sammen, så det passer resten af
brylluppet

Vi laver ofte vielsesbuer til udendørs vielser. Mange lokationer har
lægger op til at holde en fin ceremoni udenfor, og for at skabe den
fineste ramme kan en vielsesbue være en god idé.



BAGGRUNDE
De fleste brudepar elsker muligheden for at deres gæster kan tage billeder, og at
de kan tage billeder med dem. Her er en fotobaggrund helt perfekt. Vi har lavet
mange forskellige baggrunde, og her kommer et par eksempler. Vi kan naturligvis
lave en fuldstændig personlig baggrund til lige netop jeres behov. 

Skal dine gæster tage selfies, 
er dette den perfekte baggrund

Ballonbue med glimmergardin
Ballonbuerne med glimmergardin er den perfekte blanding af glimmer
og balloner. Her kan I være personlige i valget af balloner og sætter
prikken over i'et med et glimmergardin. 

Andre
Vi har også lavet andre fotobaggrunde, som hver kan sin egen ting.
Det kan være at en af disse passer ind hos jer, og ellers laver vi en
løsning lige efter jeres ønsker. 



BALLONSTATIV
MED GLIMMER-
GARDIN

Stativer i sølv, guld, roseguld
eller hvid

Runde, firkantede og ottekantede
stativer

Glimmergardiner i sølv, guld,
rosegold, hvid, sort, blå, pink,
lilla & grøn

Ballonbuerne med glimmergardin er den perfekte blanding af glimmer
og balloner. Her kan I være personlige i valget af balloner og sætter
prikken over i'et med et glimmergardin. 



ANDRE
BAGGRUNDE

Baggrunde lavet af
crepepapir eller andre
matierialer 

Hængende lyslæder

Vinger af lyskæder

Andet kan laves 

Vi har også lavet andre fotobaggrunde, som hver kan sin egen ting.
Det kan være at en af disse passer ind hos jer, og ellers laver vi en
løsning lige efter jeres ønsker. 



ANDET PYNT

Skilte

Mælkekasser

Vi har naturligvis andet pynt end det som er nævnt ovenfor. Og vi kan
levere det meste, som I ønsker. Det er kun fantasien der sætter grænser.
Når først vi har fundet frem til jeres stil, så kan vi hjælpe den rette
stemning på vej med nogle af disse elementer. 

Honeycombs

Pynt af gynge

Kustodestænger

Rød løber

Falske blomster/træer

Donutwall

Lyskæder

Confetti

Mindre telte



CANDYBAR

Kan laves fra 5 krukker og op 

Kan fyldes med lige det I godt
kan lide. Vi har fyldt dem med alt
fra skumfiduser til popcorn,
chips, chokolade, nødder og en
blanding af det hele

Ser godt ud sammen med en
ballonbue eller et stativ med
balloner og glimmergardin som
det ses på billede 2

Vores candybarer er et kæmpe hit hos gæsterne, og selvom vi kalder
det en candybar, så kan I naturligvis vælge lige præcis, hvad der skal
i. Nogle elsker slik, andre popcorn og nogle foretrækker nødder. 



MUSIK

Vi har mange muligheder
indenfor musik. Ovenstående er
blot eksempler, så er der noget
bestemt I ønsker, så tag fat i os,
så finder vi ud af det

DJ

Sanger/sangerinde

Spillemand

Stort orkester

Band

Musikken er for mange en vigtig del af deres bryllup. Det er med til at
sætte gang i festen og kan ved jeres specielle øjeblikke være med til
at skabe den helt rigtige stemning.

Musikken finder du I vores
pakker, men kan også bookes
seperat. Kontakt os for tilbud



MAD

Vi har mange muligheder og vi
samarbejder med flere kokke, så
der er noget til en hver smag

Maden er en kæmpe del af et bryllup, og det er meget individuelt,
hvad vores brudepar foretrækker. Derfor samarbejder vi med flere
kokke, så vi kan lave jeres drømmemenu

Vi kan både lave portionsanrettet,
buffet eller social dining menuer

Er I til noget mere afslappet, så er
det også en mulighed at få en
foodtruck ud 

De øverste to billeder er fra VM
madhus, hvor vi har menuer i
selv kan sammensætte, og de
nederste er fra
Himmerlandskokken



MAD FRA VM MADHUS - 1/3

Forretter:

Koldrøget færøsk laks
Mild peberrodsfløde skilt med
dildolie,
sprød rug, crudite af radiser samt
grønne skud

***

Pocheret torsk toppet med crumble
af bacon & karse, purløgs emulsion,
rødbede samt syltede sennepskorn

***

Carpaccio af okse, bagte tomater,
koldpresset olivenolie, parmesan &
ristede pinjekerner & friske
krydderurter

Dessert:

Chokoladekage i 2 lag
Skum tilsmagt vanilje med
hindbærstøv
Friske bær samt hindbærsauce

***

Vanilje Panna Cotta, marinerede
bær & estragonsukker
Appelsincoulis samt brændte
mandler

***

Rabarber kompot
Toppet med skum af lakrids 
brændt hvid chokolade & frisk
mynte

Hovedretter:

Urtemarineret kalveculotte,
svampepure, trøffelglaseret
persillerod & Syltede løgskaller,
Pommes Rissolet med timian samt
madagasker pebersauce

***

Pocheret mørbrad af gris, crumble af
flæskesvær, stegt blomkål,
dehydreret tomat  & selleri pure,
pesto kartofler samt sauce på hvidvin
tilsmagt rosmarin

***

Braiseret & glaseret kalvebryst, grillet
spidskål, syltet græskar &
blomkålspure, kartoffelkompot med
løvstikke & kalvesky

 

Sammensæt: Forret / hovedret / dessert.



MAD FRA VM MADHUS - 2/3
Sharing food Menu 9 retter

Varmrøget laks & Rygeostcreme, sprød rug &
grønne skud

Unghanesalat  & Apsarges, svampe & sprød
bacon

Charcuteri & Små specialiteter med
pestomayo

Bagte tomater & Mozzarella & frisk basilikum

Mini Burger & Rilette af gris tilsmagt timian

Pocheret mørbrad af gris & Crumble af
flæskesvær,

Stegt blomkål & Granulat af vesterhavsost &
hasselnød

Rabarber kompot & Toppet med skum af
lakrids

Chokoladebrownie & Dolce creme & bær

Sharing food Menu 12 retter (+ 80 kr. til kuvertprisen)

 Varmrøget laks & Rygeostcreme, sprød rug & grønne skud

Unghanesalat & Apsarges, svampe & sprød bacon

Charcuteri & Små specialiteter med pestomayo

Carpaccio af dyrekølle

 Tyttebærskum & ristede kerner

Røget andebryst & Urteemulsion & kimchisesam

Bagte tomater & Mozzarella & frisk basilikum

Mini Burger & Rilette af gris tilsmagt timian

Pocheret mørbrad af gris & Crumble af flæskesvær,

Stegt blomkål & Granulat af vesterhavsost & hasselnød

Chokoladebrownie & Dolce creme & bær

Rabarber kompot & Toppet med skum af lakrids

Gammelknas ost & Saltmandler & store oliven  



MAD FRA VM MADHUS - 3/3
NATMAD

 Tilkøb af natmad/skrub af mad:

 - Pølsebord med hjemmebagt surdejsbrød

- Trekantsandwich m. 3 slags fyld

- Tomat Gazpacho med agurk og kold hævet surdejsbrrød

- Tortilla med hjemmerøget laks og syltede rødløg

- Byg selv sliders med pulled-gris og coleslaw

 
Alle varianter: 80 kr. pr. kuvert.

Cognac & baileys til kaffen = 45 kr. pr. kuvert 



COCKTAILBAR
Cocktailbaren er et virkelig fedt indslag i jeres fest, som jeres gæster
med garanti vil være helt vilde med. Det er en særlig oplevelse at få
profesionelle cocktails og det vil sætte prikken over i'et på jeres fest.

Cocktail pakke 1:

Sammensæt:

2 drinks + 2 Cocktails:

250 kr. pr. kuvert ex. moms

- Bartendere + udstyr medfølger.

OBS: Prisen er for 4 timer ved minimum 20
kuverter.

Cocktail pakke 2:

Sammensæt:

4 drinks + 4 Cocktails:

300 kr. pr. kuvert ex. moms

- Bartendere + udstyr medfølger.

OBS: Prisen er for 4 timer ved minimum 20
kuverter.



PAKKELØSNINGER
Vi har udarbejdet forskellige pakkeløsninger, så det er nemmere for jer at se, hvad
vi tilbyder, og vælge den løsning der passer bedst til jer. 

Fra Camilla & Caspers bryllup på Sebber Kloster

1. DEN SIMPLE
Vi pynter lokalet op med pynt, som passer lige til jer. Der bliver
primært pyntet rundt omkring i lokalet, så vi skaber de fineste rammer
til jeres fest. 

Vi pynter lokalet fuldt op. Vi står for stole, borde, service, duge,
servietter, blomster og lys. Vi pynter herudover med andet pynt og
står også gerne for bordkort, menukort og invitationer.

Vi leverer alt fra den forrige pakke, men vi leverer også musikken. Her
har vi flere forskellige at vælge i mellem. Der er noget til en hver
musiksmag. 

Ønsker I herudover at få en cocktailbar med, så leverer vi dette i
denne pakke. Cocktailbaren er et kæmpe hit hos gæsterne, som kan
gå op og få lige, hvad de vil. 

I denne pakke klarer vi det hele. Vi står for alle rammerne, men
herudover hjælper vi med alle apsekter af bryllupsplanlægningen. I
kan bare læne jer tilbage og se frem til jeres store dag.

2. FULD PYNT

3. MUSIK MED

4. OG EN COCKTAIL BAR

5. VI STÅR FOR ALLE RAMMERNE

6. VI STÅR FOR ALT

Ønsker I herudover at få en cocktailbar med, så leverer vi dette i
denne pakke. Cocktailbaren er et kæmpe hit hos gæsterne, som kan
gå op og få lige, hvad de vil. 



VI KØRER UD
Vi kører gerne ud og pynter op hos jer lige meget hvor i landet opgaven
er. Det meste af, hvad vi gør er nemlig nemmest at gøre på lokationen.

Gratis de første 20 km

5 kr/km herefter

Afgifter & overnatning
Er det nødvendigt for os at betale en bro eller færgeafgift,
så betaler I også dette. Hvis det ønskes, at vi kommer
MEGET tidligt en morgen på fx. Sjælland, så betales en
overnatning også.

De første 20 km vi kører fra Gistrup er gratis. Dette
gælder på dagen for opgaven. Ønsker I, at vi kommer og
ser lokationen, så bliver dette lagt til den samlede pris.

Efter de første 20 km er prisen pr. km 5 kr. Disse penge
er med til at betale blandt andet benzin til turen.



BRYLLUP PÅ SEBBER KLOSTER

HVAD VI TILBYDER: BILLEDER FRA SEBBER KLOSTER

Sebber Kloster er en af Danmarks
smukkeste bryllupslokationer. Det ligger
placeret i Nordjylland ud til vandet, hvilket
også er derfor, at mange vælger en
udendørs vielse. 

Sebber Kloster rummer en
hovedbrygning, en staldbygning der er
lavet til værelser med et mindre lokale
samt en lade, hvor brudeparrene ofte
vælger at holde festen. 

Detvier kan på Sebber Kloster levere en
totalløsning der indeholder alt fra mad og
serveringspersonale til musik og pynt. I
skal blot koncentrere jer om at have den
bedste dag, så tager vi os af resten.

Vi kender lokalerne virkelig godt, og har
stor erfaring i at få dem til at skinne mest
muligt. Der er stor mulighed for at
personliggøre stedet, så det passer
perfekt til jer. 

Sebber Kloster bliver ofte booket i virkelig
god tid, så spørg hellere i går end i dag,
hvis I er interesserede i det. 



FRA ET BRYLLUP PÅ SEBBER KLOSTER
SOMMEREN '22

UDTALELSE:

BILLEDER FRA DAGEN:

"Sebber Kloster er en af Danmarks smukkeste
bryllupslokationer. Det ligger placeret i Nordjylland ud til vandet,
hvilket også er derfor, at mange vælger en udendørs vielse. 

Sebber Kloster rummer en hovedbrygning, en staldbygning der
er lavet til værelser med et mindre lokale samt en lade, hvor
brudeparrene ofte vælger at holde festen."

VI LEVEREDE:

PRISEKSEMPEL:

Vi leverede invitationer, bordkort, menukort, bordplan alle lavet i
samme stil. Vi leverede service, blomster, stearinlys i stager,
duge og servietter. Vi leverede falske træer med lyskæder,
balloner, en vielsesbue med blomster i og andet mindre pynt.

1.200 pr. kuvert



SAMARBEJDESPARTNERE

Tablesetting Sugarcookielane Sugarpilots

Wood by Laa

Alt i borde, stole, service, duge & servietter

Alt i træ, plast eller glas til bordkort, menukort el. lignende

Vodskov Telte

Speciallavede cookies efter jeres ønsker Speciallavede slikkepinde efter jeres ønsker - bruges
ofte som bordkort

Alt i telte og udstyr her til

Event Aalborg
Cocktailbar



ANDRE UDTALELSER FRA KUNDER HOS  DETVIER
Stor anbefaling herfra 

"DetVier pyntede festlokalet til vores bryllupsfest på Comwell
Hvide Hus i Aalborg den 27. august 2022. Vi var super glade for
resultatet - det var lige som vi havde håbet, og mere til.

Kæmpe anbefaling herfra!"

- Clara & Rasmus 

DRØMMEBRYLLUP

"Jeg beklager den lange tekst, men hvis du på nogen måder
overvejer at booke DetViEr til din fest, så synes jeg, at du skal
læse med her!
Vi kan på DET VARMESTE anbefale DetViEr!
Natasja og Tina er for det første de to sødeste damer der findes.
Under planlægningen af din fest, tager de sig vildt god tid til at
lære dig at kende og finde ud af, hvordan stilen og pynten bliver
tilpasset helt perfekt til din smag.
På dagen kom de i endnu bedre tid end planlagt og havde totalt
styr på alle detaljer under oppyntningen og havde samtidig
overskud til at snakke, forklare, tilpasse OG hygge om mig,
imens jeg blev gjort klar af min stylist.
Alle vores gæster var vildt imponerede over, hvor smukt og
gennemført hele vores setup var. Hvis jeg selv skal sige det, var
det helt perfekt!
Natasja og Tina tog sig desuden tid til at mødes bagefter og
evaluere det hele og så har de efterfølgende sendt både videoer
og billeder af det hele, hvilket det som brudepar er virkelig fedt at
have bagefter.

Alt i alt, har jeg KUN ros tilovers for de to damer, deres ansatte
og DetViEr. Fantastisk service, fantastisk pynt og fantastiske
mennesker, der forstod at gøre et brudepars drømme til
virkelighed. ❤ 

- Tilde & David

Super bryllup

"Søde professionelle mennesker, som tager sig tid til kunden.
Der manglede ikke noget til vores fest."

- David & Titi

Super bryllup

"Søde professionelle mennesker, som tager sig tid til kunden.
Der manglede ikke noget til vores fest."

- David & Titi

https://www.trustpilot.com/reviews/631a41937f7a8621ee5699d0
https://www.trustpilot.com/reviews/631a41937f7a8621ee5699d0
https://www.trustpilot.com/reviews/62fcb74a142fce1f45fc6fcd
https://www.trustpilot.com/reviews/62fcb74a142fce1f45fc6fcd


WEBSHOP

Dekorationspakker

Ballonopsætninger

Ballonbuer

Ballonpost

Candybar

Vi har en mindre webshop, hvor vi sælger
forskellige artikler til fester og events. Det er
herudover muligt at booke fx. en bue med styling
samt at sende ballonpost. 

www.detvier.dk



OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - DEL 1/2
Kan jeg selv vælge farven på pynten?

Ja. Vi kommer altid med forslag ud fra jeres
ønsker, men I bestemmer altid, hvilke farver i vil
have.

Hvor meget og hvad kan der stå på ballonerne?

Der kan være omkring 7 ord på en ballon på max
3 linjer, men det afhænger naturligvis af ordenes
længde. Ønsker I noget bestemt, så spørg
endelig, om det kan lade sig gøre.

Er der et minimumsbeløb for oppyntning?

Hvis det drejer sig om styling af festen, hvor vi
pynter op, er der et minimumsbeløb på 15.000 kr.
+ evt. kørsel. I kan dog købe enkelte elementer
der kan afhentes og noget kan sendes.

I hvor god tid skal vi booke jer?

Kommer I ud og rydder op? 

Hvor meget kontakt har vi med jer i processen? 

Ja. Vi kommer altid med forslag ud fra jeres
ønsker, men I bestemmer altid, hvilke farver i vil
have.

Nej, det gør vi desværre ikke. Det er også jeres
ansvar at levere genanvendelige materialer tilbage
senest onsdag kl. 15 i den efterfølgende uge. 
(Vi har åbent mellem kl. 15 og 17, man - fre.)

Det afhænger af hvilken pakkeløsning I har købt. 
Har I ikke købt sådan en, medfølger 1 indledende
møde og herefter er timeprisen 650 kr/t. 
(Vi tager selvfølgelig ikke noget for, hvis I lige ringer)



OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - DEL 2/2
Kører I ud i hele landet?

Ja det gør vi. Der er dog kørselstakster efter de
første 20 km. fra Gistrup.

Læs mere på siden "Vi kører ud"

Hvor lang tid holder en ballonbue/dekoration?

En ballonbue eller dekoration kan holde op til
flere uger. I kan derfor bruge den efter brylluppet.
Det gør også, at vi nogle gange kommer og
sætter den op lidt før dagen. 

Hvordan foregår betaling? 

Betalingen er i (fire) rater, der starter med et
depositum, som reserverer dagen. Herefter betales
for planlægninsprocessen, materialer til brylluppet
og der vil nogle gange være en efterregning.

Hvornår er vi sikre på, at datoen er booket?

Bliver vi delt på de sociale medier? 

Hvornår skal vi booke jer? 

Det er i når depositummet er betalt. 
Efter indledende møde sender vi et depositum på
5.000 kr. og når pengene er betalt, er dagen
jeres. 

Vi elsker, når vi får lov til at dele billeder fra den
lokation vi er ude at pynte op på, men det sker
naturligvis altid kun med jeres tilladelse. 
Vi elsker herudover, når vi får billeder fra jer af
jeres festen, så vi kan vise stedet i brug.

De fleste booker os 1/2 - 1 år i forvejen. Men ring
altid og spørg, da vi sagtens kan have hul i
kalenderen til jer.



KONTAKT OS

info@detvier.dk

Roden 2, 9260 Gistrup

+ 45 22 10 12 31

Vi vil utrolig gerne snakke med jer, og hos os er den første samtale
naturligvis altid helt gratis og uforpligtende, så tag endelig fat i os. Vi
kan fanges på nedenstående, og I er også altid velkommen til at
stikke hovedet forbi og sige hej

Mange festlige hilsner 


