ชื่อโดเมน: www.cocochicwedding.co.th
โทนสีท่ ใี ช้ Theme Rose Gold #B76E79, MistyRose #FFE4E1, Light Goldenrod #EEDD82
Tone ประมาณนี ้ ดูมีความเงาๆ

เว็บไซต์ ท่ ชี อบ (ลองเอารูปแบบและสไตล์ของทัง้ 3 แบบมามิกซ์แอนด์แมชช์ดคู ะ่ ทังรู้ ปแบบและฟอนต์ที่ใช้ อยากให้ ดู
Smooth ไม่ดแู ข็ง Effect ต่างๆ เมื่อรวมกับรูปแบบและเนื ้อหาให้ เป็ นการ Present ที่ออกมาดูดี ลงตัว มีลกู เล่นที่น่าสนใจ)
https://www.oryanempire.com/ font สีดาเทา
http://demos.lovelyconfetti.com/natalie/
http://demos.lovelyconfetti.com/natalie/page-layouts/cs/
Logo

 ใช้ โลโก้ นี ้

เมนูหลักของเว็บไซต์ (รองรับ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ)
 หน้ าที่1 = หน้ าแรก | HOME
 หน้ าที่2 = บริ การของเรา | OUR SERVICES (มีระบบหลังร้ าน)
 หน้ าที่3 = ผลงาน | PORTFOLIO (มีระบบหลังร้ าน)
 หน้ าที่4 = เกี่ยวกับเรา | ABOUT US
 หน้ าที่5 = ติดต่อเรา | CONTACT US
*ทางานแบบ Responsive
Detail หน้ าที่ 1 (หน้ าแรก | HOME)
 แบนเนอร์ สไลด์โชว์ 3 แบนเนอร์
*ใช้ รูปภาพฟรี ที่สง่ มาให้ เลือกรูปตามเหมาะสม อยากให้ แบนเนอร์ แรกเป็ นรูป Pre Wedding ใส่ข้อความไว้ ตรง
กลางภาพแบนเนอร์ คล้ ายภาพตัวอย่างนี ้ ข้ อความคือ Capture your most precious moments!

Capture your most precious moments!

 ข้ อความหน้ าแรก
ภาษาอังกฤษ

Welcome to Coco Chic Wedding Studio
Fully Integrated of Wedding Services
ภาษาไทย

ยินดีต้อนรับสู่ โคโค่ ชิค เวดดิ้ง สตูดิโอ
บริการเกี่ยวกับงานแต่งงานอย่างครบวงจร
 มีหวั ข้ อ OUR SERVICES โชว์รายการบริการ แยกภาษาอังกฤษ และภาษาไทยดังนี ้
- Wedding Consultant | บริการให้ คาปรึกษาเพื่อเตรี ยมตัวเข้ าสูพ่ ิธีวิวาห์
- Wedding Photo & VDO | บริการถ่ายภาพและวีดีโองานแต่งงาน
- Wedding Gown | บริการชุดแต่งงาน
- Gift & Card | บริการของชาร่วยและการ์ ดเชิญ
- Make up & Hair | บริการแต่งหน้ าและทาผม เจ้ าบ่าวเจ้ าสาว
*ใส่รูปของแต่ละบริการให้ สื่อถึงบริการนันๆ
้
 มีหวั ข้ อ PORTFOLIO โชว์รายการผลงาน ดังนี ้
- Pre Wedding
- Engagement / Wedding Ceremony
- Family Photo / Portrait
*ใส่รูปของแต่ละผลงานให้ สื่อถึงผลงานนันๆ
้
 มีหวั ข้ อไอคอนลิงค์ Social : Facebook, Line, Youtube, Email
Detail หน้ าที่ 2 (บริการของเรา/Our Services)
 รองรั บการเพิ่มหมวดหมู่หลัก
 Wedding Consultant กูรูที่จะมาให้ คาตอบกับหลากหลายปั ญหาของการเตรี ยมตัวเข้ าสูพ่ ิธีวิวาห์
 Wedding Photo & VDO
o Pre Wedding Photo บริการภาพถ่าย Pre Wedding
o Wedding Ceremony Photo บริการถ่ายภาพวันงานจริง

o VDO Presentation บริ การทา VDO Presentation ที่เป็ นการบอกเล่าเรื่ องราวของเจ้ าบ่าวเจ้ าสาวในงาน
แต่งงาน
o VDO บริการถ่าย VDO เพื่อเก็บบรรยากาศและความประทับใจในวันงาน
 Wedding Gown (WEDDING GOWN SAMPLE - ลงรูปชุด)
 Gift & Card ของชาร่วยและการ์ ดเชิญที่มีดีไซน์ ไม่เหมือนใคร สามารถสะท้ อนรสนิยมของเจ้ าบ่าว เจ้ าสาวได้ เป็ น
อย่างดี
 Make up & Hair บริ การแต่งหน้ า ทาผมวันงาน ที่จะสร้ างความมัน่ ใจให้ เกิน 100 ให้ เจ้ าบ่าว เจ้ าสาว งดงามและ
โดดเด่นที่สดุ ในวันที่พิเศษที่สดุ ในชีวิต
Detail หน้ าที่ 3 (ผลงาน/Portfolio)
 Pre Wedding (ใส่รูป)
 Engagement / Wedding Ceremony (ใส่รูป)
 Family Photo / Portrait (ใส่รูป)

ในแต่ละหน้ าจะลงรูปผลงาน http://www.studioartifice.com/
Detail หน้ าที่ 4 (เกี่ยวกับเรา/About Us)
 รูปบริ ษัท (รอรูป)
“เพราะการแต่งงาน คื อ การสร้างประสบการณ์ร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง
ที เ่ ป็ นช่วงเวลาสาคัญของชี วิต ที ่ตอ้ งการสร้างความทรงจาทีง่ ดงาม
และน่าราลึกถึง....ตราบนานเท่านาน”

ข้ อความนีย้ งั คงจริ งเสมอ ไม่ว่าจะผ่านมากี่ ยุค กี่ สมัย เชื่อว่าทุกคนที่มีส่วนในการเตรี ยมงานวิวาห์ ยึดสิ่งนีเ้ ป็ น
สาคัญในการทางานให้ กับลูกค้ าทุกคู่ จากประสบการณ์ที่หลากหลาย และแตกต่างกัน ทีมงานของ Coco Chic
Wedding ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของช่วงเวลาดังกล่าวของคนหลายพันคู่ ในเวลากว่า 20 ปี วันนี ้ทีมงานจากหลากหลาย
ความถนัด แตกต่างที่ มา แต่มีแนวคิดเดียวกัน ที่ต้องการจะทาให้ วันวิวาห์ ของใครหลายๆ คน เป็ นช่วงเวลาที่
ทรงคุณค่า น่าจดจา ของทังเจ้
้ าบ่าว เจ้ าสาว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และบรรดาแขกที่มาร่วมงาน เราจึง มารวมตัวกัน
ใน Concept สวย หรู ดูเ ก๋ มี สไตล์ในแบบของตัวเอง เพื่ อเตรี ยมทุกรายละเอียด ให้ พร้ อมสาหรับ วันพิเศษที่
ทรงคุณค่าในความทรงจาของทุกคูร่ ัก
Detail หน้ าที่ 5 (ติดต่ อเรา/Contact Us)
 บริษัท โคโค่ ชิค เวดดิง้ จากัด
79/336 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 02-115 8500, 099-635-8585
อีเมล์. cocochic.wedding@gmail.com
ID Line : @cocochicwedding
Facebook : https://www.facebook.com/cocochicwedding
Website :

www.cocochicwedding.co.th

 เวลาทาการ
เปิ ดบริการทุกวัน 09.00 น. – 19.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้ าเพื่อความสะดวก)
 พิกดั google map : 13.696956,100.536431

