Зорница Русинова - упрявляващ съдружник в агенция за сватби ФЪНТАЙМ

Скъпи мадоженци,
Много често при организирането на сватбата един от важните
въпроси, които възникват, е дали да
декорираме масите и мястото за
тържествения прием и каква да бъде
декорацията? Във всеки ресторант
отзивчиво ще ви предложат снимки
на вече готови украси, правени преди на същото място, но моят съвет
е да направите вашата сватба незабравима и единствена, като съобразите декорацията с личните си
предпочитания и с мисъл за вашите
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гости! Често водещ е финансовият критерий, но не бива
да забравяме, че хубавото не е непремено най-скъпо, нали?
Ако нямате възможност да си позволите професионална
помощ е добре да следвате няколко много прости правила, които със сигурност няма да ви подведат.
За тържествени случаи, какъвто несъмнено е сватбата, е прието масите да се декорират с живи цветя, а
ако събитието е вечерно и със свещи. Живите цветя са
най-добрата декорация! Никога не се поставят свещи на
масата за обяд.

Цветята могат да бъдат подредени във вази или пък
аранжирани на флористка гъба.
Цветята се поставят в центъра или на няколко места,
в зависимост от големината на масата.
Несъмненият фаворит в цветните аранжировки е розата, но пък и свенливата хризантема няма да декорира

по-лошо вашето събитие. Ключът към красивите аранжировки не е тяхната големина, а изборът на цветята и тяхното съчетаване по цветове и форми. Също така е добре
да избирате цветята според тяхната сезонност, защото
извън нормалното им време за цъфтеж цената се качва
многократно!
Избягвайте да използвате за декорация на масите
силно ароматни цветя и ароматизирани свещи, защото
тяхното ухание ще “заглуши” аромата на сервираните ястия.
Експериментирайте и дайте воля на въображението си. Използвайте плодове и зеленчуци вместо цветя! На
морска сватба поставете малко мидички и пясък в стъклено кълбо, така маста ви ще заприлича на морско дъно и
ще придобие изискан вид!
Както казах по-горе, за вечерни събития е добре освен
цветните аранжировки на масите да се поставят и свещи. Свещите трябва да са големи, за да издържат по- дълго време. Цветът им се съчетава с цвета на покривката,
салфетките и цялостната визия на сватбата.Те могат да
бъдат обикновени чаени, конуси и цилиндри с различна големина и дебелина. Изборът им зависи от вашия бюджет и
стила на подреждане на масата. Но при колебание дали да
вземете една свещ цилиндър, или няколко чаени свещи подобре поставете по-голям брой на същата цена, защото
многото малки пламъчета създават неповторимо усещане за уют и изисканост!
Не забравяйте, че е по-добре да имате малка декорация, отколкото да нямате никаква! Така показвате на вашите гости, че те са важни за вас и им създавате неповоримо усещане за стилно събитие.

Но в крайна сметка, каквато и декорация да изберете, не се безпокойте, гостите са дошли заради вас и вие сте център
на събитието.
Забавлявайте се и им подарете незабравимо преживяване!
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