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1trend
Zielona moc Z klasą

zobacz w sklepie:

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,279,greenery.htm


Rok 2018 zachwyci nas mocą zie leni , wszech 
otaczającą  przyrodą i różnorakimi nawiązaniami do 
flory. 
Matka Natura inspiruje ludzi od niepamiętnych czasów, 
tak też będzie i w tym roku – zaobserwujemy 
powrót do kolorów natury jednak z klasą . Pierwsze 
skrzypce z pewnością zagrają motywy roślinne, bowiem 
w nadchodzącym sezonie pojawi się sporo liści, żywego 
mchu i ozdób z naturalnego drewna. Nie zabraknie 
również złotych akcentów, które podtrzymają 
finezyjny charakter uroczystości.

zobacz w sklepie:

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,279,greenery.htm


pudełka  
na

obrączki
zobacz w sklepie:

trend 2

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,130,na_obraczki.htm


Obrączki już od dawien dawna symbolizują miłość między kobietą a mężczyzną 
i są nieodzowną częścią każdej ceremonii ślubnej, dlatego warto zadbać aby 
zostały dostarczone Młodej Parze w wyjątkowy sposób! 
Tradycyjne pudełka na obrączki w ciekawych aranżacjach zagoszczą na Polskich 
weselach, a po zakończonej uroczystości posłużą jako miłe wspomnienie tego 
wyjątkowego dnia. 

zobacz w sklepie:

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,130,na_obraczki.htm


zobacz w sklepie:

Green wedding
 – ekologiczne weseletrend

 3

https://www.slubnezakupy.pl/


Życie w betonowej dżungli może nużyć i dlatego też podczas tak wyjątkowych dni jakim jest dzień ślubu i wesela uciekamy na łono przy-
rody i chowamy się pod skrzydłami Matki Natury. W nadchodzącym sezonie szczególnie popularne staną się wesela robione zgodnie 
z naturą.  Całe życie uczymy się jak dbać o naturę, a nasza świadomość ekologiczna jest z roku na rok coraz większa. Dlaczego więc nie 
połączyć przyjemnego z pożytecznym? Oto wesele w eko-stylu!

zobacz w sklepie:

https://www.slubnezakupy.pl/


Słodkości każdy lubi, tak samo jak każdy lubi dostawać 
upominki – z połączenia tych dwóch faktów powstał apetyczny 
trend, który wkrótce opanuje Polskie wesela. O gości trzeba 
należycie zadbać, dlatego w podzięce za przybycie na naszą 
uroczystość weselną obdarujmy ich słodkim prezencikiem! Taki 
miły gest niewątpliwie wywoła uśmiech na twarzach! Cukierki, 
czekoladki i przede wszystkim krówki – nikt nie będzie liczyć 
kalorii, bo prezenty nie tuczą!

Słodkie podziękowania dla gości4trend

zobacz w sklepie:

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,150,personalizowane_prezenciki.htm


zobacz w sklepie:

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,150,personalizowane_prezenciki.htm


HAVE FUN 
  wesele 
z przymrużeniem 

               oka

5trend

Fotobudka to nieprzemijający weselny hit. taka atrakcja 
jest gwarancją świetnej zabawy – koniecznie zaopatrz się 
w gadżety, które spotęgują pozytywne wrażenia. szalone 
zdjęcia będą bawić podczas wesela, a po uroczystości 
z pewnością urozmaicą każdy ślubny album. 

zobacz w sklepie:

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,141,atrakcje_i_zabawy.htm


jak rozluźnić wyniosłą atmosFerę w kościele podczas 
ceremonii ślubnej? - z zabawnymi naklejkami pod 
podeszwę!   za to w sali weselnej nie może zabraknąć 
komicznych Figurek tortowych i chińskich ciasteczek 
z wróżbą dla gości! 

zobacz w sklepie:

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,141,atrakcje_i_zabawy.htm


Limarte
– delikatność na czasie

zobacz w sklepie:

trend 6

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,280,limarte.htm


Delikatność jest na czasie! Wyobraź sobie tylko weselną 
salę udekorowaną pięknymi kwiatami lilii. Delikatne 
motywy kwiatów w pastelowym fiolecie z nutką 
pudrowego różu dodają subtelności i lekkości. Takie 
rozwiązania znajdą miejsce na weselach młodych, 
nowoczesnych par ceniących elegancje.zobacz w sklepie:

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,280,limarte.htm


Tanio i efektywnie

Papierowe
akcenty

Piękno, które nie więdnie

zobacz w sklepie:

trend 7

https://www.slubnezakupy.pl/


Jak wiadomo liczy się pierwsze wrażenie, 
a my wiemyjak zrobić to w tani i jednocześnie 
efektowny sposób. w nowym sezonie królować 
będą piękne papierowe dekoracje w niezliczonej 
liczbie barw!  takie ozdoby są lekkie i delikatne, 
dzięki czemu łatwo je zamontować. Lampiony, 
rozety, girlandy i wiele innych.

zobacz w sklepie:

https://www.slubnezakupy.pl/


Miłym gestem kierowanym do 

rodziców podczas wesela jest 

z pewnością podziękowanie 

w formie upominku za trud włożony 

w wychowanie czy organizację 

ślubu. Taki uczynek z pewnością 

ucieszy rodziców, a nawet wywoła 

wzruszenie. Co zatem im ofiarować 

aby uniknąć banału? 
W nadchodzącym sezonie 

ślubnym świetną alternatywą dla 

tradycyjnych kwiatów będą Księgi 

Wspomnień dla rodziców! Karty 

Księgi Wspomnień są zupełnie 

puste, więc tylko od Was zależy jak 

zagospodarujecie wolną przestrzeń! 

Niech wyobraźnia nie będzie 

ograniczeniem! Dzięki oryginalnym 

pomysłom taki upominek będzie 

cieszył obdarowanych nim rodziców 

przez długie lata.

księgi wspomnień dla rodziców

zobacz w sklepie:

trend 8

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,277,ksiegi_gosci_albumy_personalizowane.htm


zobacz w sklepie:

https://www.slubnezakupy.pl/sklep,277,ksiegi_gosci_albumy_personalizowane.htm


Po więcej inspiracji i trendów  
zapraszamy na naszą stronę:

Zapraszamy również do śledzenia nas w mediach:

https://www.slubnezakupy.pl/
https://www.facebook.com/SlubneZakupy
https://www.youtube.com/channel/UCkf6r8-sQEn0c82CZy1-PcQ/videos
https://www.instagram.com/slubnezakupy.pl/
http://slubnezakupy.blogspot.com/

