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Witajcie!

 Zapewne wszystkie Panny Młode planujące swój 
Wielki Dzień zastanawiają się, jakie dodatki w  przyszłym 
roku będą najmodniejsze, jaki motyw przewodni 
wybrać lub na jakie atrakcje weselne się zdecydować...

W naszym TrendBooku znajdziecie
15 gorących trendów na rok 2015:

Fantastyczne dekoracje z papieru,
gadżety na wieczór panieński,  

fotobudka,
wesele w stylistyce VINTAGE,

słodki barek

i wiele innych :)

Inspirujcie się, porównujcie, wybierajcie, przebierajcie - 
zapraszam w podróż po najciekawszych trendach ślubnych 
na 2015 rok!

Agnieszka,
ŚlubneZakupy.pl

http://www.slubnezakupy.pl?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


1trend

Ślub w stylu ekologicznym? 
To jak najbardziej możliwe!

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,232,natural_beauty.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Kolekcja Natural Beauty to hołd złożony 
przyrodzie. Znajdziecie w niej elementy wykonane 
z naturalnych materiałów: rattanu, bibuły czy sizalu.
Takie dekoracje będą idealnie pasować do ślubu 
zaplanowanego latem – romans z przyrodą nie 
może się nie udać!

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,232,natural_beauty.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


FOTOBUDKA
Fotobudka to gwarancja udanej 
zabawy na Waszym weselu!
Raz, dwa, trzy... uśmiech proszę!:)  

– weselny musT hAve!

2zobacz w sklepie:

trend

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,241,fotobudka.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


TYLKO
U NAS!

SUPER
ZESTAW!

    nie tylkO 

zagwarantuje niezapomnianą 

zabawę waszym gościom, ale 

i sprawi, że będziecie mieli 

super oryginalną pamiątkę już 

po ślubie –      

z pewnością urozmaicą weselny 

album. grzechem byłoby nie 

skorzystać z takiej atrakcji!

FOTOBUDKA

szalone zdjęcia

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,241,fotobudka.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


zobacz w sklepie:

3
trend

Romantyczna podróż do przeszłości 

jako motyw przewodni będzie 

królować na weselach w 2015 roku!

klasyka w wydaniu 

VINTAGE

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,237,vintage.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


W udekorowaniu Waszej sali 

niezbędne będą takie elementy, 

jak zdobione winietki,

oryginalne pudełeczka na 

podziękowania dla gości, 

zawieszki na wódkę czy pięknie 

zdobione kieliszki do szampana.zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,237,vintage.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


4 
Bibułowe, puszyste kule, 
zwariowane 
słomki czy konfetti w kształcie 
serduszek – dekoracje z papieru 
to nowy      
w dekoracjach sal weselnych!

Papierowe 
love

zobacz w sklepie:

must have

kolorowe

trend

http://www.slubnezakupy.pl/cms,91,trendy_w_2015_papierowe_love_4.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


zobacz w sklepie:

Dekoracje z papieru 
są lekkie, delikatne, 
niezwykle radosne,
wręcz bajkowe... 
Zwyczajnie nie może 
zabraknąć ich na Twoim 
weselu w 2015 roku!

http://www.slubnezakupy.pl/cms,91,trendy_w_2015_papierowe_love_4.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


5 Rozświetlona noc
Swój ślub planujecie latem? 

Przyszłorocznym hitem będą dekoracje, 
które pozwolą Wam uzyskać romantyczny 

klimat w ciepły, letni wieczór.

zobacz w sklepie:

trend

http://www.slubnezakupy.pl/cms,92,trendy_w_2015_rozswietlona_noc_weselna_trend_5.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Świece, papierowe latarenki,

lampiony szczęścia, zimne ognie,

świetliste fontanny

– te wszystkie elementy 

dekoracyjne sprawią, że Wasze 

wesele będzie wyglądać jak 

z bajki!
zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/cms,92,trendy_w_2015_rozswietlona_noc_weselna_trend_5.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Słodkości lubi każdy:  i duży, i mały! Przygotujcie na Wasze 
wesele lizaki, watę cukrową, czekoladki oraz słodkie różowe 
pianki. Brzmi kusząco, prawda?:)

Słodki barek 6

zobacz w sklepie:

trend

http://www.slubnezakupy.pl/cms,93,trendy_w_2015_slodki_barek_na_weselu_trend_6.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


W jaki sposób rozłożyć wszystkie słodkości? 
Do tego celu niezbędne będą szklane słoje, 
misy i salaterki, jak również patery i stojaki, 
dzięki którym nawet najzwyklejsze ciastka 
i cukierki będą wyglądały luksusowo!

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/cms,93,trendy_w_2015_slodki_barek_na_weselu_trend_6.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


7
trend

Modern Glam to Panna Młoda odnajdująca się 
w wielkomiejskiej przestrzeni. 

Wszechobecny połysk, nowoczesna energia 
i dekoracyjność - to właśnie styl glamour.

Modern Glam
– wielkomiejski szyk

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/cms,94,trendy_w_2015_modern_glam_na_weselu_trend_7.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


W jaki sposób osiągnąć efekt Modern 
Glam? Zdecydowanie postaw na szyk 
i luksus! Dodatki zaplanuj w dwóch 

kontrastowych kolorach: czerni 
i bieli. Poczuj atmosferę dużego, 
nowoczesnego miasta i odnajdź 

w sobie kobietę glamour!
zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/cms,94,trendy_w_2015_modern_glam_na_weselu_trend_7.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


8trend

Rewelacyjną formą
winietek ślubnych dla gości 

są metalowe przypinki
z wybraną przez Was grafiką

i imieniem i nazwiskiem
każdej z zaproszonych osób. 

Praktyczne, zabawne i trwałe – 
to musi być hit!

Przypinki
dla gości

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,238,przypinki_i_kotyliony.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Możecie wybrać spośród 
wersji z Waszymi

imionami i datą ślubu, 
z nazwiskami gości

czy z zabawnymi napisami.
Uśmiechy najbliższych 

gwarantowane:)
zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,238,przypinki_i_kotyliony.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Połączenie czerni i bieli, 
symbole sukni ślubnej i czarnego 
fraka, proste, geometryczne 
kształty – takie elementy nigdy 
nie wyjdą z mody! Dzięki bogatej, 
w pełni skompletowanej kolekcji 
młoda Para Wasz ślub będzie 
dopracowany w każdym szczególe.

9

 Młoda Para
kolekcja

zobacz w sklepie: trend

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,194,mloda_para.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


W naszej kolekcji znajdziesz wszystko, czego szukasz: pudełeczka dla 
gości, poduszeczki na obrączki, balony, czekoladki, pudła na telegramy :)

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,194,mloda_para.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Czy znacie składowe idealnego wieczoru panieńskiego? 

Zdradzimy Wam ten sekret:

najlepsze przyjaciółki,

Z takim zestawem idealna impreza gwarantowana:)
dodatki i gadżety na wieczór panieński!

wyśmienite humory, dekoracje stołu,

10
NAJMODNIEJSZE GADŻETY NA WIECZÓR PANIEŃSKI!

zobacz w sklepie:

trend

http://www.pinkdrink.pl/?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Przy organizacji imprezy 
nie zapomnijcie o zaopatrzeniu 

się w rewelacyjne gry 
przygotowane specjalnie na 

wieczory panieńskie, pudełeczka 
dla przyjaciółek i elementy 

dekoracji stołu: słomki, 
serwetki i kolorowe parasolki. 
Hitem będą również prezenty 

dla Panny Młodej – dzięki 
Poradnikowi Perfekcyjnej Żony 
żadne małżeńskie wyzwanie nie 
będzie jej obce, a welon i szarfa 

wyróżnią ją w tym 
szczególnym dniu.

http://www.pinkdrink.pl/?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


11trend

Z przymrużeniem oka
NajNowsze trendy w gadżetach ślubnych i weselnych wykorZystują zabawNe napisy i elemeNty, które poZwolą roZbawić gości, a jedNocZeśnie roZładować ewentualNy stres;) 

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/cms,95,trendy_w_2015_z_przymruzeniem_oka_trend_11.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/cms,95,trendy_w_2015_z_przymruzeniem_oka_trend_11.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Księgi gości w postaci plakatów
ze świetnymi grafikami do wyboru to 
rewelacyjny gadżet! 
Goście będą mieli świetną frajdę, 
odciskając swoje kciuki dzięki kolorowym 
tuszom i podpisując swoje mini-dzieło. 
Już po ślubie 
możecie oprawić 
Waszą księgę
i zawiesić w swoim 
mieszkaniu.

12
Księgi gości w formie plakatów 

zobacz w sklepie:

trend

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,122,ksiegi_gosci_plakaty.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Wybierzcie spośród rewelacyjnych grafik swój ulubiony wzór 
i przygotujcie na sali weselnej kącik z plakatem wraz z kolorowymi 
tuszami. Odciski palców gości stworzą kolorową kompozycję!

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,122,ksiegi_gosci_plakaty.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


13trend Cały ten blask!

Diamenty, klejnoty, cudowny blask kryształów... Brzmi kusząco, prawda? Dzięki starannie dobranym 
dodatkom możesz zaczarować swoich gości i zabrać ich w świat błyskotek i eleganckiego szyku!

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/cms,90,trendy_w_2015_caly_ten_blask_trend_13.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Błyszczące dekoracje na stoły weselne urozmaicą 
każde wnętrze. Wielobarwne diamenciki 
rozsypane na obrusach, ozdobne drzewka 
ze sznurami kryształów... Wisienką na torcie 
będzie elegancka biżuteria z kryształkami 
Swarovskiego, dzięki którym Panna Młoda będzie 
błyszczeć niczym gwiazda!

Błyszczące dekoracje
diamenciki

sznurami kryształów
biżuteria z kryształkami

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/cms,90,trendy_w_2015_caly_ten_blask_trend_13.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


14trend

Love is sweet
Nie ma miłości bez słodyczy, prawda?:) 

Na weselach organizowanych w 2015 roku 
będziemy wykorzystywać kuszący smak 
słodkości, by oczarować naszych gości.

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/cms,96,trendy_w_2015_love_is_sweet_trend_14.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Słodkie ciasteczka z wróżbą, śliczne czekoladki, kolorowe 
lizaki, smaczne migdały oblane czekoladą i białym lukrem – 
takie pyszności z pewnością ucieszą nie tylko najmłodszych!

zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/cms,96,trendy_w_2015_love_is_sweet_trend_14.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


15trend

Ile nowych trendów by się nie pojawiło, 
ślub i wesele wiążą się z kilkoma szczególnymi 
tradycjami, których nie powinno się ominąć..

krojenie tortu weselnego i  tłuczenie kieliszków 
zagwarantują pomyślność na nowej drodze życia.

TRADYCJA
modna

ponad wszystko!
zobacz w sklepie:

http://www.slubnezakupy.pl/cms,97,trendy_w_2015_tradycja_modna_ponad_wszystko_trend_15.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


zobacz w sklepie:

Nie można również zapomnieć o tradycji 
obsypywania Pary Młodej ryżem, 
płatkami kwiatów czy grosikami na 
szczęście. Jednym z najważniejszych 
elementów jest  podwiązka i niebieski 
drobiazg dla Panny Młodej. 

http://www.slubnezakupy.pl/cms,97,trendy_w_2015_tradycja_modna_ponad_wszystko_trend_15.htm?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015


Dekoracje pokazane w TrendBooku znajdziecie 
w naszym sklepie internetowym:

Zamów teraz!

W TrendBooku wykorzystano zdjęcia: SlubneZakupy.pl PinkDrink.pl 
mibodabonitablog.es pinterest.com crafthubs.com etsy.com creatiboda.blogspot.

com tagrazartszemmel.blog.hu blog.sugarbaby.jp wedsiting.com pearleventsaustin.com 
weddingdaysparklers.com wszystkodlarestauracji.pl indulgy.com www.zankyou.pl www.

countryhouseweddings.co.uk glodealer.com jessicaharriscakedesign.com ntuhi.info 
xharuhiisuzumiya.deviantart.com www.decohobbyart.ro www.deighandesign.com theknot.
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Wykorzystywanie części lub całości niniejszej publikacji w tym layoutu, tekstów i zdjęć bez zgody 
autora jest zabronione.

http://www.slubnezakupy.pl?utm_source=trendbook2015&utm_medium=pdf&utm_campaign=trendbook2015

