ви съветва:

От добрите идеи към вълнуващите сватби
Скъпи младоженци,
Запомнящите се сватби
обикновено започват с гениална идея за декорация и завършват с вълнуваща сватба.
Тази идея може да ви хрумне случайно, минавайки покрай
витрината на някой магазин,
докато пазарувате в супермаркета или подготвяте парти на
малката си племенница. Една
панделка на точки, една близалка, могат да ви вдъхновят да
направите сватбата си наистина незабравима!

След като сте определили бюджета си идва ред на стъпка №2,
изборът на стил и цялостна визия на сватбата.
С обсъждане на безброй снимки, платове и цял куп въпроси,
избраният от вас декоратор- стилист ще ви насочи и напътства
в не леката задача. Ще подреди идеите ви и ще ви помогне да нарисувате картината на вашата мечтана сватба .
Стъпка №3 ще бъде изборът на конкретни материали, цветя и
елементи. Когато всичко това е направено оставете се в ръцете
на професионалистите.
Те ще бъдат вашата „фея- кръстница “, ще размахват магическа пръчка и ще сбъдват мечтите ви за незабравима, уникална и
запомняща се сватба!

Зорница Русинова - упрявляващ съдружник в

“Нестандартната“ сватба
не трябва да бъде непременно
подписване на яхта в морето,
или препускайки на коне. Нестандартна може да бъде сватба, в
която една покривка на точки е основният елемент, около който
се гради визията на сватбата, или клетка в която вместо птички
сме поставили цветя.
агенция за сватби и събития

Когато започнете да планувате вашият сватбен ден не забравяйте, че Стъпка №1 винаги трябва да бъде определянето на
бюджета. Трябва да имате ясна представа точно колко пари сте
решили да похарчите, защото само така професионалистите ще
намерят най- добрите решения за Вас! Не забравяйте, красивата
декорация не е непременно най-скъпата.

И не забравяйте, каквото и меню да изберете, не се безпокойте, гостите са дошли заради вас и вие сте център на
събитието, а не храната!
Забавлявайте се и им подарете незабравимо преживяване!
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