Stylowe podanie
Weselny port podany na kobiecym pantofelku? Czemu nie! Figlarna łopatka będzie sympatycznym prezentem na wieczór panieński, szczególnie jeśli koleżanki wygrawerują na niej pamiątkową dedykację.
www.sklep.fajnewesele.pl

Słodkościami

częstujemy

Lizak w kształcie serca z napisem „Love” to słodki upominek dla przybyłych gości. Zaczepcie na nim bilecik z waszymi imionami, datą ślubu,
a także zabawną rymowanką, np. „Za przybycie dziękujemy, słodkościami częstujemy”. www.slubnezakupy.pl

Mini maszyny do pisania to oryginalne prezenty dla gości. Najpierw
umieszcza się na nich winietki z nazwiskami zaproszonych, po przyjęciu zmieniają funkcję - są podpórkami dla pamiątkowych zdjęć.
www.sklep.fajnewesele.pl

Niezły numer

Money,

money, money

Jak oznaczyć stoły weselne, by goście
szybko i sprawnie trafili na przypisane
im miejsca? Wystarczy je ponumerować. Pomocne będą eleganckie ramki z kolorowymi cyframi, które powinny
pasować do wystroju sali weselnej.
www.slubnyzakatek.com

And the winner

is…

… tata i mama! To właśnie
rodzicom należy się złota
statuetka. Młoda para
wręcza im uroczyście
Oscara o północy wraz
z podziękowaniami. Wzruszenie
gwarantowane!
www.slubnezakupy.pl

Koniec z chowaniem kopert w kieszeniach marynarki pana młodego czy świadka. Pomysłowe
pudełka to rewelacyjny, a zarazem dyskretny
sposób na zbieranie kartek z życzeniami i pieniędzmi od gości. www.slubnyzakatek.com

Do góry nogami
Zatyczki to winna nie muszą być
nudne. Szczególnie, jeśli nowożeńcy wsadzili głowy do butelki. Ich
ślubne stroje wykonane są z metalu, korki z plastiku.
www.slubnezakupy.pl

Ludowo i innowacyjnie

Top
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Kolorowe tulipany w całości wykonane są ze
szkła. Mogą ozdabiać weselne stoły lub trafić
na listę prezentów ślubnych.
www.galerianiuans.pl

gościom

Wystarczy skorzystać z przedstawionych przez
„dopieszczania” waszej uroczystości.
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Zaproszenia drukowane na powlekanym płótnie to ukłon w stronę tradycji. Do wyboru motywy ludowe, m.in. haft kaszubski, kociewski,
góralski, wycinanka łowicka oraz kwiatowe, np.
chaber, piwonia, konwalia.
www.twoje-zaproszenia.pl

was

do

Kwitnąca ozdoba

fot. materiały prasowe

Pisze pani
na maszynie…

