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Ściskamy!
Marzena & Adam

Wróćmy jednak do tematu samej ceremonii, która towarzyszy
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opcji konkordatowej, czyli uroczystości w kościele. Czas sprawić tą
uroczystość niezapomnianą, zgodną z Waszym wyobrażeniem o niej
i stylistyką, która jest najbliższa sercom przyszłych małżonków. Ślub
w kościele oznacza bardzo uroczystą oprawę wydarzenia, wiąże się
również z poważniejszymi konsekwencjami – składając przysięgę
zobowiązujemy się wytrwać w związku małżeńskim przez całe życie.
Poza skutkami cywilno-prawnymi ma również charakter świętego
sakramentu. Według tradycji ceremonia powinna odbyć się w parafii
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rodzinnej Panny Młodej. W praktyce możecie sobie wybrać każde
miejsce jakie chcecie, musicie dostarczyć jedynie licencję z parafii
rodzinnej, czyli zgodę na ślub w wybranym przez Was kościele. Aby
przystąpić do ślubu kościelnego należy mieć przyjęte wcześniejsze

Prawdopodobnie każde ze świeżo upieczonych małżonków

sakramenty kościelne - Chrzest Święty, Komunię Świętą oraz

chciałoby, aby właśnie w ten sposób wspominać ich uroczystość

Bierzmowanie,

zaślubin. Jednak czy aby na pewno o tym myślą? Przecież

W kościele katolickim spisywany jest także protokół przedślubny
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najważniejszy, bo wesele to wiadomo, jest przecież dla gości
A więc ślub. Można „to” zrobić na kilka sposobów. Mniej lub bardziej
kreatywnie, lecz zawsze z tym samym skutkiem, czyli wymownym

”...to Wy i Wasze uczucia
są tego dnia najważniejsze...”

„yes, I do” na finishu. Zatem, spośród jakich opcji możemy wybierać?
Kolejną
Jeszcze do niedawna, najbardziej popularną formą wstąpienia
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w związek małżeński był tak zwany ślub konkordatowy, którego
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formuła, wprowadzona w 1998 roku, pozwala na uniknięcie

widzenia, to najważniejszy spośród ślubów. Dzięki przemyślanej

oddzielnej

stylistyce

akt

uroczystości

prawny

w

sakrament,

USC.

Taki

ślub

to

jednocześnie

może

to

być

cywilny.

uroczystość

Z

prawnego

niezwykle

punktu

elegancka,

samym

do wystroju wnętrza, oprawa muzyczna idealnie współgrająca
z miejscem zaślubin, stworzą kompletne tło dla Waszego dnia.
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Od 2015 roku śluby cywilne mogą być również udzielane poza
urzędem,

co

otworzyło

szereg

możliwości

ze

szczególnym

naciskiem na uroczystości organizowane w plenerze. Należy
jednak pamiętać, by wybrana lokalizacja była miejscem godnym
i bezpiecznym dla zgromadzonych osób. Oprócz tego, hulaj
dusza. Malownicze widoki, promienie wiosennego czy letniego
słońca, a może romantycznie opadające liście jesienią. Wasz
wybór. Ceremonia w plenerze do ogromne pole do popisu dla
florystów i dekoratorów ślubnych, choć czasem i minimalizm
jest

wskazany,

bo

już

samo

łono

natury

„robi

robotę”.

“...warto tego dnia być sobą
i cieszyć się nim w zgodzie ze
sobą, nie udawać,
nie robić nic na siłę...”
Ostatnia z ceremonii, której przebieg to swoiste przedstawienie
z parą głównych aktorów, to ślub humanistyczny. Ceremonia,
w której sakramentu małżeństwa udziela Mistrz Ceremonii. To
osoba świecka, nie będąca przedstawicielem USC, dlatego w
świetle prawa, ślub ten nie jest ważny, ale przecież, to nie o to w
tym przypadku chodzi. Wracając do tematu samej ceremonii,
ogromną zaletą jest fakt, iż to Para Młoda ma całkowity wpływ
na jej przebieg. Dowolnie decydują o miejscu zaślubin, a także
o treści przysięgi. Idealnie dobierając oprawę muzyczną oraz
dekoracje koncentrują się tylko na swoich pragnieniach, a nie na
wymogach ślubu zawieranego w kościele czy wytycznych ceremonii
w urzędzie. Taki ślub to wydarzenie niepowtarzalne i wyjątkowe.
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AJEM STORIES
www.ajemstories.com

Emocje, momenty, chwile. Okamgnienie.
Urywek czasu zatrzymany dla Was na zawsze.
To w sercu podejmujemy większość decyzji.
Opowiadając kadrami Wasze ślubne historie
patrzymy sercem.
Nasze fotograficzne i filmowe reportaże
ślubne to pokazanie Was. Za każdym razem
indywidualnie, za każdym razem inaczej.
Chcemy zatrzymać dla Was te małe ulotne
chwile i wzruszające emocje na zawsze,
abyście Wy i Wasi bliscy mogli wracać do nich
niejednokrotnie.

facebook.com/ajemstories
instagram.com/ajem_stories
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Poza reportażami ślubnymi uwielbiamy robić
sesje fotograficzne ślubne, narzeczeńskie
czy rodzinne. Zawsze chcemy aby taka
sesja była dla nas wszystkich wycieczką,
przygodą, wspólnym odkrywaniem nowych
lub ulubionych miejsc i pokazaniem Waszych
uczuć i przede wszystkim prawdziwych Was.
Szybka wyprawa nad morze, wędrówka
po górach, zwiedzanie małego włoskiego
miasteczka, wypad na ryby, piknik w lesie,
nasze pomysły aby zorganizować Wam
przyjemny czas na sesji sa nieograniczone.
Łacząc niebanalne fotografie z jeszcze
bardziej unikatowymi filmami oddajemy
Wam komplet wspomnień z Waszych
najpiękniejszych chwil.
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SHADES OF THE STORY
www.shadesofthestory.com

Odkąd pamiętam, fotografując szukałem
emocji. Nie tylko tych oczywistych,
widocznych na pierwszy rzut oka. Również
tych, które chowały się przed światłem.
Towarzysząc Wam w dniu ślubu tworzę
dla Was wspomnienia. Te, którch byliście
świadkami a także te, które mogły umknąć
Waszej uwadze.
W pełni monochromatyzcne historie to
nie przypadek. Czarnobiel drukowana na
odpowiednim papierze daje niesamowite
wrażenie doświadczenia czegoś unikalnego.
Łącząc fizyczny odbiór z reporterskim stylem
łuskającym kolejne sceny z niepozowanego
toku zdarzeń wplatamy w tę historię
pierwiastek nieśmiertelności.
facebook.com/shadesofthestory
instagram.com/shadesofthestory

offwedding / 8

Od kilku lat moje fotografie są nominowane
w najbardziej prestiżowych konkursach takich
jak Grand Press Photo, BZWBK Press Photo
czy MonoVisions.
Należę również do elitarnego International
Society
of
Professional
Wedding
Photographers (ISPWP), które w swoich
szeregach skupia najlepszych fotografów
zajmujących się tematyką ślubną na świecie.
A teraz obejrzyjcie moje prace.
Zapraszam w podróż ściażkami światła.
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PAŁAC MAŁKÓW
www.malkow.com.pl

Doskonale
rozumiemy,
jak
ważnym
i magicznym wydarzeniem jest dzień ślubu.
Zadbamy o to, abyście mogli patrzeć
w tym samym kierunku bez jakichkolwiek
zmartwień. Pomożemy Wam krok po kroku,
w najdrobniejszych szczegółach, zaplanować
ten ważny dzień a następnie zrealizujemy
wszystko, tak abyście mogli cieszyć się
obecnością bliskich i celebrować Wasze
święto.
Możecie u nas zorganizować ślub w plenerze,
wesele we wnętrzach oraz wesele plenerowe
pod namiotem. Korzystamy z ekologicznych
produktów lokalnych dostawców a wysoka
jakość serwowanych dań jest dla nas
priorytetem.

facebook.com/palac.w.malkowie
instagram.com/palacmalkow
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WARSAW POET
www.warsawpoet.com

Warsaw Poet to wynik szukania i zachwytów.
Sensualny vintage, bohemiczna opowieść,
klasa i ponadczasowość. Opisywanie świata
za pomocą detalu, subtelności i kontrastów.
Suknia na ślub, ale także strój na co dzień.
Spójna różnorodność, która rozkwita gdy jest
wolna, radosna oraz nieograniczona. Suknie
WP tworzone są z naturalnego jedwabiu
i wyszukanych koronek. Charakteryzuje je
zmysłowość form, eklektyzm fascynacji,
szaleństwo i spokój jednocześnie. Oprócz
regularnych
kolekcji
marka
zaskakuje
krótkimi liniami składającymi się wyłącznie
z
kilku
niepowtarzalnych
modeli.
Założycielką i projektantką marki jest
Magdalena
Socha-Włodarska,
wcześniej
współtwórczyni cenionego duetu Moons.
facebook.com/warsawpoet
instagram.com/warsaw_poet
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MODERN STORIES
www.modernstories.pl

Obrączki i pierścionki Modern Stories
powstały z potrzeby tworzenia biżuterii,
która łączy tradycyjne techniki jubilerskie
ze współczesną estetyką. Filozofia Modern
Stories to celebrowanie indywidualności i
otaczanie się przedmiotami, które mają dla
nas prawdziwą wartość.
Wierzymy, że biżuteria przez intymny kontakt
z ciałem ma magiczną moc, jest nośnikiem
emocji i uczuć. Dlatego w pracowni tworzymy
każdy najmniejszy detal ręcznie. Stawiamy
na szlachetne kruszce, 14- karatowe złoto,
diamenty, perły i przemyślaną, ponadczasową
formę.

facebook.com/jewelrymodernstories
instagram.com/modernstoriesjewelry
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TEKTURA BOHO
Jeśli pragniecie zaskoczyć Gości lokalem
w starej fabryce - zapraszamy do nas! Z pasją
organizujemy wydarzenia prywatne, czuwając
nad każdym etapem realizacji.
Nasza przestrzeń z fascynującym klimatem
Łodzi fabrycznej jest subtelnie ‘ukryta’
w miejscu z ponad stuletnią historią. Nasze
znaki rozpoznawcze to styl boho wpleciony w
industrialny charakter lokalizacji oraz zupełnie
nietypowe menu weselne, w którym magia
ziół oraz starannie dobrane składniki wysokiej
jakości grają pierwsze skrzypce.
Hołdujemy świeżości i naturze co znajduje
swoje
odzwierciedlenie
w
potrawach
i aranżacji lokalu.

facebook.com/tekturaboho
instagram.com/tektura_boho
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AGA PISZE

www.agapisze.pl
Wierzę, że najważniejsze słowa zasługują na
odpowiednią, specjalną oprawę.
Wyznanie miłości wystukane na klawiaturze
komputera, będzie tylko jednym z tysiąca
wyznań miłości, zwykłym tekstem, jakich
wiele. Jednak napisane odręcznie staje się
tym jedynym i niepowtarzalnym wyznaniem
na świecie. Najdroższej Ci Osobie wystarczy
spojrzenie, by rozpoznać je wśród innych.
Pismo odręczne jest jak odcisk palca –
charakterystyczne i unikalne. Zmienia się,
w zależności od tego, czy za pióro chwyta się
o wschodzie słońca, czy wieczorem,
przy blasku świec. Inne jest, gdy pisze się
z radością, inne, gdy dławi nas wzruszenie.

facebook.com/agapisze
instagram.com/agapisze
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LE BRATE

www.lebrate.eu
Le Brate to polska marka stworzona przez
dwie przyjaciółki kochające życie, które jest
pełne modowych wyzwań.
Pomysł stworzenia własnej marki zrodził się
z potrzeby zakupienia prezentu na wieczór
panieński dla jednej z naszych koleżanek.
Nie mogłyśmy znaleźć idealnego szlafroku
dla przyszłej Panny Młodej i tak powstał
nasz flagowy model Bride To Be, od którego
wszystko się zaczęło.
Pozwól sobie na wyjątkowy komfort i piękno
podczas ślubnych przygotowań i spraw
aby te chwile stały się magiczne…
Starannie zaprojektowane i romantyczne
wzory pozwolą uczynić niejedno wydarzenie
szczególnym.

facebook.com/lebrate.eu
instagram.com/lebrate
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WODZIREJ 202
www.wodzirej202.pl

Emocje. Styl. Tradycja.
Zabawna konferansjerka, dynamiczna muzyka
i wspólne animowane tańce są gwarancją
fantastycznej zabawy. Ale dla nas to dopiero
początek…
Kiedy dodamy bezkompromisowy design,
piękne światła, doskonałe brzmienie i szałowe
multimedia - powstaje niezapomniane show.
Doprawione naszym doświadczeniem, pasją
i talentem pozwoli Ci poznać prawdziwy sens
dobrej zabawy. Zabawy na 202!
Z dumą przedstawiamy nasz program
muzyczny,
artystyczny
oraz
technikę
i multimedia.
Sprawdź, bo to jedyna taka oferta w Polsce.
Wodzirej 202 i DJ Sebastian

facebook.com/wodzirej202
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202 EVENTS
www.202events.pl

Girlandy 202
Niepowtarzalne białe girlandy z tradycyjnymi
żarówkami. Ciepłe światło tysięcy żarówek
stylowe, nastrojowe, zachwycające.
Fotobudka 202
Połączenie miłości do fotografii, świetnego
wzornictwa i zaawansowanej technologii.
Fotobudka wymyślona od nowa, działa tak, jak
wygląda. Po prostu pięknie.
Litery 202
Białe
drewniane
litery
podświetlane
tradycyjnymi żarówkami. Jeśli wyraża Was
inne słowo niż LOVE wykonamy je specjalnie
dla Was.
facebook.com/girlandy202
facebook.com/fotobudka202
facebook.com/litery202
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FUN&RUN STUDIO
www.funrunstudio.pl

Szukasz fotografów, którzy potrafią uchwycić
niezapomniane chwile Twojego życia, którzy
sprawią, że Ty, Twoja rodzina i przyjaciele, nie
będziecie mogli oderwać wzroku od fotografii.
Nie szukaj więcej. Nazywam się Artur Rusek,
jestem założycielem i właścicielem fun&run
studio. Fotografia to dla nas poszukiwanie,
intuicja, odnajdywanie, mierzenie się, dbałość
o szczegóły, nienaganna forma, zagadka
wizualna, właściwy moment, kolor i barwa.
Nie ma przepisu na dobrą fotografię, są po
prostu dobre fotografie. Takie są właśnie
nasze prace.

facebook.com/arturrusekfunrun
instagram.com/fun_run_studio
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FLOREMKA
www.floremka.pl

Ślub...
Subtelny, delikatny, romantyczny.
Prosty, minimalistyczny.
Sielski, anielski.
Z przepychem, rozmachem i splendorem
Nieważne
w
jakim
stylu,
ważne
aby koncepcja tego dnia współgrała
z osobowością, kwiaty podkreślały urodę
a styl - temperament młodej pary.
Kreowanie, projektowanie miejsc z fantazją,
aranżowanie przestrzeni z pomysłem,
dbałość o szczegóły by w pełni oddać nastrój
wyjątkowej chwili to cel naszej pracy.
Zrobić wrażenie, zachwycić, uczynić chwilę
mniej ulotną - to idea floremki.

facebook.com/floremka
instagram.com/floremka
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KAMIL BŁASZCZYK
www.kamilblaszczyk.pl

Kamil - deskorolkarz od 15 lat, fotograf
od 9 lat i od pół roku trener akrobatyki.
Zarówno w życiu jak i na zdjęciach nie lubię
nudy i sztuczności. Każda fotografia musi
przedstawiać historię, na każdej fotografii
musi się coś dziać. Ze względu na to, że
przygodę z aparatem zacząłem od zdjęć
skateboardingu i BMX staram się na swoich
fotografiach pokazać jak najwięcej ruchu
i emocji, a tych akurat w dniu ślubu nie
brakuje. Dodając do tego wszystkiego dobrze
wykorzystane światło i żywą kolorystykę
stworzę dla Was idealną pamiątkę jednego
z najważniejszych dni w Waszym życiu.

facebook.com/kamilblaszczykfotografia
instagram.com/kamil_blaszczyk
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POMORSKA 21

www.pomorska21.com

Wyjątkowe
miejsce
na
wymarzone
wesele. Jeśli marzą Państwo o przyjęciu
w pałacowej atmosferze o niepowtarzalnym
klimacie, wnętrza Pomorskiej 21 są idealne
dla Państwa.
Naszym Parom oddajemy do dyspozycji
eleganckie wnętrza, które mogą pomieścić
nawet 200 osób.
Piękna sala balowa,
zabytkowa antresola i duże zaplecze
dla obsługi to tylko wybrane atuty
pałacu przy Pomorskiej 21.
Pomorska 21 jest idealnym wyborem dla Par
z inicjatywą, które chcą mieć pełną swobodę
w organizacji wesela. W realizacji marzeń
o perfekcyjnym przyjęciu oferujemy pomoc
zaangażowanego zespołu.
facebook.com/pomorska21
instagram.com/pomorska21
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GALERIA LA PERLE
www.galerialaperle.pl

Pamiętam dzień w którym podjęłam decyzję
o stworzeniu Galerii Ślubnej, miejsca pełnego
ciepła, elegancji i miłości do mody. Kolejne
lata miają, a tematyka ślubów jest dla mnie
równie piękna i fascynująca jak na początku.
Galeria La Perle to przede wszystkim wspaniali
ludzie, którzy będą dla Ciebie źródłem
inspiracji w poszukiwaniu
wymarzonej
sukni. Twój Ślub jest dla nas szczególnym
wydarzeniem i będziemy wdzięczni jeżeli nam
zaufasz.
Modele, które dla Ciebie przygotowałam są
starannie wyselekcjonowane spośród setek
najpiękniejszych sukni najbardziej znanych
marek. Przy wyborze kieruję się najlepszą
jakością tkanin i koronek, perfekcyjnym
krojem, klasyką, oryginalnością.
facebook.com/galerialaperle
instagram.com /galerialaperle
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W Galerii La Perle czeka na Ciebie uśmiech,
miła atmosfera i miłość do piękna. Dla mnie
Twój czas przygotowań jest równie cenny, jak
sam Dzień Ślubu, a więc zapraszam.....
Jolanta Juszczak

...zostań naszą perłą.
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KWIATY BAWEŁNY
www.kwiatybawelny.pl

Uwielbiamy kwiaty…
dlatego z przyjemnością stworzymy dla
Was dekoracje pełne naturalnego piękna.
Zajmiemy się kompleksową dekoracją
Waszego ślubu.
Dla Panny Młodej przygotujemy wyjątkowy
bukiet ślubny a także wianek lub ozdobę
do włosów. Dla Pana Młodego i Świadka
wykonamy butonierkę, dla Świadkowej
bukiet
albo
kwiatową
bransoletkę.
Dla
rodziców
piękne
bukiety
w podziękowaniu. Udekorujemy samochód
ślubny, ukwiecimy miejsce ceremonii zaślubin
i przyjęcia weselnego w sali lub plenerze.
Do każdego zamówienia podchodzimy
indywidualnie. Słuchamy Waszych pomysłów,
doradzamy, kreujemy, stylizujemy.
facebook.com/kwiatybawelny
instagram.com/kwiatybawelny
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LDZ FILM

www.ldzfilm.pl
Oferujemy
kompleksową
obsługę
realizacyjną i produkcyjną w zakresie filmów.
Do każdego zlecenia podchodzimy jak do
nowego wyzwania, któremu chcemy jak
najlepiej sprostać. Nasze doświadczenie,
pasja tworzenia i profesjonalizm stanowią
gwarancję zadowolenia naszych Klientów.
Fascynuje nas obraz i możliwości, jakie
dają
nowe
technologie.
Wychodzimy
poza schematy, działamy kreatywnie i
szukamy nieszablonowych ujęć. Jesteśmy
elastycznym i prężnie działającym zespołem.
Indywidualnie podchodzimy do potrzeb
naszych
klientów.
Nasze
produkcje
realizujemy w wybranym przez Was miejscu
na terenie całego świata.

facebook.com/LDZFILM
instagram.com/janusz_osinski

25 / offwedding

MA.MA INTERNATIONAL
WEDDING DESIGNERS
www.ma-mawedding.com

Przestrzeń kreatywna zrodzona z miłości do
Włoch i potrzeby tworzenia nieszablonowych
rozwiązań. ma.ma projektuje, organizuje i
koordynuje piękne śluby i wesela które łączą
w sobie dwie kultury polsko-włoską, czerpiąc
z nich to co najlepsze. Spełnia marzenia i
otwiera przed narzeczonymi nowe możliwości,
pozwalając,
aby
sakramentalne
„tak”
wypowiedziane zostało w przepięknej Italii.
Zafascynowana nowoczesnym designem
kreuje „doznania” młodych par, podchodząc
do
nich
zawsze
w
indywidualny
i matczyny sposób, a przy tym z niesłabnącym
zaangażowaniem, ogromną pasją i wielkim
sercem.

facebook.com/ma.ma.internationalwedding
instagram.com/ma.ma.internationalwedding
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MODEST GUNS
www.modestguns.com

Nasza nazwa nie kojarzy się z fotografią
ślubną i o to nam chodzi. Idziemy własną
drogą i nie ulegamy sezonowym modom.
Dla
nas
inspiracją
jest
fotografia
dokumentalna, artystyczna, filmy, malarstwo
i muzyka. Interesujemy się otaczającym nas
światem. Cały czas się rozwijamy i inspirujemy.
W trakcie pracy dajemy się ponieść energii
i wyobraźni, dzięki czemu nasze zdjęcia są
niesztampowe. Nie ingerujemy w przebieg
wydarzeń, ale jesteśmy cały czas blisko
Was. Wszystko po to, żeby złapać chwile, do
których będziecie wracać w przyszłości.

facebook.com/modestgunsphoto
instagram.com/modestguns
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PAŁAC PSTROKONIE
www.palac-pstrokonie.pl

Naszą specjalizacja są wesela i śluby w
plenerze. Wynajmując nasz Rodzinny Pałac
możesz też spędzić chwile wytchnienia w
gronie najbliższych osób. Cisza i spokój,
świeże słodkie powietrze pozwolą Ci
oderwać się od codziennych stresów. Ale
od początku – Roots&Roses to zabytkowe
miejsce otoczone 7-hektarowym Parkiem
Krajobrazowym, które zostało uratowane
przed zawaleniem i powstało na nowo
z wielkiej miłości oraz pasji do wartości
i piękna. Jeśli szukasz niestandardowego
miejsca na event w plenerze, spotkanie
firmowe czy przyjęcie okolicznościowe
Pałac
w
Pstrokoniach
spełni
Twoje
oczekiwania.

facebook.com/palacpstrokonie
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PATRICIA SZLAŻKO ATELIER
www.patriciaszlazko.com

Suknie ślubne z pasją, z dbałością o detal.
Dla Panny Młodej, która ceni sobie naturalną
kobiecość, dla Panny Młodej romantycznej
i kobiecej... o naturze w rytmie boho...

facebook.com/patriciaszlazkodesigner
instagram.com/patriciaszlazko
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DJ GŁOŚNY
www.djglosny.pl

Trudnię się sztuką zapewniania komfortu
muzycznego moim Klientom i ich Gościom.
Odbiegam od standardów weselnych,
proponuję nowoczesne i alternatywne
rozwiązania. Komponuję bloki muzyczne w
spójną całość, udowadniając, że niektóre
gatunki muzyczne typowo weselne, nie
muszą się w nich znaleźć. Stawiam na wysoką
jakość pod każdym względem, zaczynam
od siebie i mojego stanowiska. Specjalizuję
się w oprawie wesel międzynarodowych,
rustykalnych i glamour.

facebook.com/djglosny
instagram.com/dj_glosny
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INIEBANALNI
www.iniebanalni.pl

iNiebanalni to marka, której:
Motto brzmi „Przygotuj wszystko tak
perfekcyjnie jak chciałabyś aby ktoś
przygotował to dla Ciebie”
Fundamentem są przyjęcia plenerowe,
Ideą
jest
tworzenie
nieszablonowych
i indywidualnych opraw weselnych,
Inspiracją jesteście Wy, Wasze pasje,
marzenia i Wasza wrażliwość,
Miłością jest tworzenie rzeczy pięknych
i niepowtarzalnych ,
Marzeniem jest spełnianie Waszych marzeń.
Tworząc koncepcję całej uroczystości,
kierujemy się empatią i oryginalnością.
Stawiamy
na
piękno,
elegancję
oraz naturalność. Żywe kwiaty i blask świec
wytwarzają niesamowity, magiczny nastrój.
facebook.com/iniebanalni
instagram.com/iniebanalni
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PEWIEN PAN
www.pewienpan.pl

Atelier krawieckie Pewien Pan - Garnitury
i
koszule
szyte
na
miarę.
Tradycyjne krawiectwo w centrum Łodzi
na ulicy Zielonej 30. Ponad dwa tysiące
szlachetnych tkanin czołowych producentów
z Włoch i Angli. Pewien Pan to także najstarszy
w Polsce sklep z klasycznymi dodatkami dla
mężczyzn.

facebook.com/pewienpan
instagram.com/pewienpan_pl
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HOTEL PODKLASZTORZE
www.hotelpodklasztorze.pl

Marzysz o romantycznym i wyjątkowym
weselu w plenerze?
Zapraszamy do Best Western Plus Hotel
Podklasztorze, położonego w XII-wiecznym
Opactwie Cystersów w Sulejowie.
Jest to jedno z najbardziej romantycznych
miejsc w Polsce.
Z przyjemnością zorganizujemy wesele
do 130 Gości na dziedzińcu w namiocie
bankietowym,
zaledwie
100
m
od zabytkowego kościoła.
Dysponujemy bazą noclegową dla 120
osób. To, co nas wyróżnia, to indywidualny
charakter każdej imprezy, dopasowany do
potrzeb, marzeń oraz autentyczny klimat
XII-wiecznego Opactwa.

facebook.com/podklasztorze
instagram.com/hotelpodklasztorze
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J MAKEUP STUDIO

www.malgorzatajakubowska.com
J MAKEUP STUDIO to wyjątkowe miejsce
założone
przez
Mistrzynię
Makijażu
Małgorzatę Jakubowską. Studio znajduje
się w samym centrum Łodzi, przy ulicy
Piotrkowskiej 111. Naszą misją jest wydobycie
z każdej kobiety tego, co w niej najlepsze.
Klientki i klienci, którzy nas odwiedzają szybko
stają się przyjaciółmi J MAKEUP STUDIO.
Sprzyja temu atmosfera tego miejsca,
alternatywno-artystyczny klimat napawa
dobrą energią, pozwala się zrelaksować
i zapomnieć o codziennych troskach.
W J MAKEUP STUDIO zajmujemy się przede
wszystkim makijażem oraz makijażem
permanentnym. Stylizacja ślubna? Tylko MY!

facebook.com/ malgorzatajakubowska
instagram.com/malgorzatajakubowska_j
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KWIACIARNIA BEZ OGRÓDEK
Bez Ogródek to kwiaciarnia i pracownia, którą
stworzyłam z miłości do kwiatów i przyrody.
Wszystko co powstaje w mojej kwiaciarni
jest silnie związane z odczuciami i emocjami
towarzyszącymi mi podczas pracy z kwiatami.
Do każdej realizacji podchodzę bardzo
indywidualnie. Zależy mi na tym, aby każdy
projekt był częścią Państwa niepowtarzalnej
historii. Z przyjemnością przygotuję dla
Państwa bukiet ślubny, wianek, butonierkę
jak również większe dekoracje kwiatowe, tak
aby dopełnić ten wyjątkowy dzień pięknem
i zapachem starannie dobranych kwiatów.
Zapraszam
do
Izabella Płażewska

mojego

Ogródka.

facebook.com/kwiaciarniabezogrodek
instagram.com/kwiaciarniabezogrodek
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PRZERWA

www.przerwa-lodz.com
Ślub i wesele, to chwile które zostają
w pamięci Pary Młodej i jej najbliższych na
długo. Warto więc pomyśleć o zorganizowaniu
weselnego przyjęcia w miejscu wyjątkowym
– takim jak restauracja Przerwa! Przerwa
to także cateringi. Niezależnie od miejsca
jakie wybierzecie na swojeprzyjęcie weselne
jesteśmy do Waszej dyspozycji. Pałac,
zabytkowy dworek, nowoczesna sala czy
łąka nad jeziorem.. w każdym z tych miejsc
zapewniamy nie tylko doskonałe menu, ale
także szereg elementów koniecznych do
realizacji takiego wydarzenia.

facebook.com/przerwacatering
instagram.com/przerwa_ldz
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SMOOTH LIGHT STUDIO
www.smoothlightstudio.pl

Kochacie fotografię i bierzecie ślub? Witajcie!
Iga Woźniak i Adam Słowikowski jesteśmy
duetem fotografów i parą w życiu. Podczas
reportaży ślubnych zawsze pracujemy
razem dzięki temu nie umknie nam żaden
detal. Nasze zdjęcia i albumy to połączenie
wysokiej klasy reportażu z artystycznymi,
wyrafinowanymi kadrami. Wszystko aby
zdjęcia były wyjątkowe i niepowtarzalne – aby
były swoistymi dziełami sztuki. Wieloletnie
doświadczenie
w
pracy
reporterskiej
i artystycznej pozwala nam działać szybko,
profesjonalnie i kreatywnie, a uwiecznione
przez nas wspomnienia będą towarzyszyć
Wam przez całe życie!

facebook.com/smoothlightstudio
instagram.com/smoothlightstudio
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SOOSPENDERS
www.soospenders.com

Marka
SOOSPENDERS
to
producent
skórzanych szelek, muszek oraz poszetek
materiałowych. Swoje produkty tworzymy
według filozofii slow fashion, wykorzystując
najwyższej jakości skóry oraz dodatki.
Wszystkie produkty szyte są ręcznie
z dbałością o najmniejszy szczegół.
Skórzane szelki, mucha oraz poszetka to
idealny dodatek dla każdego Pana Młodego.
Przy zamówieniu przez nasz sklep internetowy
www.soospenders.com 5% rabatu na hasło:
OFFWEDDING.

facebook.com/soospenders
instagram.com/soospenders
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KLEKOTKI

www.klekotki.com.pl
Klekotki Conference & SPA to idealne miejsce
aby obchodzić tak wyjątkowe święto jakim
jest ślub oraz wesele. To chwila i miejsce
gdzie możemy cieszyć się
wyjątkowym
spotkaniem z rodziną i przyjaciółmi.
Historyczny charakter obiektu stwarza
romantyczną i tajemniczą atmosferę, która
na długo zostanie w pamięci. Klekotki to
harmonijne połączenie XVII wiecznej historii
z butikową aranżacją wnętrz.
Niepowtarzalny klimat sal bankietowych,
oprawa florystyczna i muzyczna, wspaniałe
jedzenie oraz miła i dyskretna obsługa
podkreślą wyjątkowy charakter Państwa
uroczystości.

facebook.com/klekotki
instagram.com/klekotkisentospa
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MOOD CATERING
www.moodcatering.pl

Na co masz ochotę? Świeże kwiaty, drewno,
świece, mieniące się lampki? Aromatyczny
bufet w stylu boho, z daniami kuchni fusion
i lekkimi przystawkami z lokalnych produktów
z pewnością zachwyci Twoich gości. A może
coś bardziej oszałamiającego? Elegancka
impreza w stylu art deco z czarno-złotą
zastawą, tartami truflowymi, morzem
szampana i dodatkami vintage?
Wierzymy, że pyszne i piękne jedzenie
stanowi
doskonałą
atrakcję
i
może
być kluczem do udanego przyjęcia.
What is your MOOD?
Z nami nie ma konceptów niemożliwych,
zapraszamy do kontaktu.

facebook.com/whatareuinthemoodfor
instagram.com/moodcatering
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AMELIA WEDDING
www.amelia-wedding.pl

Wykonujemy zaproszenia ślubne oraz
pozostałą papeterię weselną: winietki,
zawieszki na butelki, pudełka na ciasto,
podziękowania dla Gości (np. miodki,
czekoladki, pudełeczka ze słodkościami),
menu, tablice i numery stołów, księgi Gości,
przypinki. W ofercie mamy wiele wzorów
i kolorów, ale
przygotowujemy także
indywidualne projekty (np. w kolorystyce
bukietów, wystroju sali, wybranego motywu)
Zapraszamy!

facebook.com/ameliawedding
instagram.com/amelia_wedding.pl
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GDZIE SZUMI LAS
www.gdzieszumilas.pl

Kreatywny zespół z lasu.
Tworzymy naturalnie piękne stylizacje,
budujemy
kompleksowe
aranżacje.
Robimy
wesela,
robimy
eventy,
inne też robimy i robimy fajnie :)
Tworzymy
z
drewna
wycinanki,
z flory bukiety, butonierki i wiązanki.
Mamy pomysły niebanalne i oryginalne,
dlatego czekamy na zadania specjalne.
Zrobimy klimatycznie, pachnąco - w naszej
pracowni, spod naszej ręki, żeby później
usłyszeć “cudownie”, “wow…”, “przepięknie”,
“amazing!” i “dzięki”.

facebook.com/gdzieszumilas
instagram.com/gdzieszumilas
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PHERO

www.phero-florystyka.pl
Wnosimy naturę do wnętrza…
Tworzone przez nas bukiety, kompozycje
i dodatki kwiatowe inspirowane są naturą
i ogrodami. Cenimy prostotę, naturalne
piękno kwiatów i harmonię kolorystyczną.
Do
realizacji
wykorzystujemy
przede
wszystkim
kwiaty
sezonowe,
które
odpowiednio dopasowane, nadadzą każdemu
miejscu niepowtarzalny charakter i sprawiają,
że każda uroczystość nabiera szczególnego
wymiaru. Nasza fascynacja światem kwiatów
i roślin rozpoczęła się już w dzieciństwie,
zaszczepiona została w domu rodzinnym
przez rodziców, a kontynuowana była
w szkole, na studiach i w pracy.

facebook.com/phero.florystyka
instagram.com/phero_flower_design
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ZANKYOU

www.zankyou.pl
Pierścionek zaręczynowy błyszczy się już na
Twoim palcu? Przyjmijcie od nas serdeczne
gratulacje! Zapewne przygotowania do
ceremonii zaślubin oraz wesela właśnie się
rozpoczęły. Zauważyliście, że ilość spraw
jaką trzeba załatwić i rzeczy, o których
należy pamiętać jest całe mnóstwo. Nie jest
to jednak powód do zmartwienia, bowiem
Zankyou nadchodzi z pomocą!
Przygotowaliśmy dla Was aplikację, która
sprawi, że przygotowania staną się prawdziwą
przyjemnością. Na naszej stronie możecie
stworzyć księgę gości, listę prezentów,
a nawet wybrać playlistę na ślub. To tylko kilka,
z naprawdę wielu propozycji jakie na Was
czekają. Nasze możliwości są nieograniczone!

facebook zankyoupolska
instagram.com/zankyoupl_slub
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DAWANDA

www.dawanda.pl
DaWanda to platforma z unikalnymi
produktami handmade, pomysłami DIY
i designerskimi prezentami stworzonymi
z
sercem
przez
polskich
twórców.
Nowy sezon ślubny zbliża się coraz
większymi krokami i nie pozostawia
złudzeń: będzie romantycznie i z klasą.
Zainspiruj się u nas i przeżyj ślub marzeń
po swojemu.

facebook.com/dawandapl
instagram.com/dawanda_pl
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RENT DESIGN WEDDING
www.rentdesign.pl

Rent Design Wedding to marka lidera
wypożyczalni mebli eventowych w Polsce,
firmy Rent Design. W swojej ofercie firma
posiada ponad 26 000 produktów, a wśród
nich tylko takie, które charakteryzują
się
wzornictwem
na
najwyższym,
światowym poziomie. Dzięki potężnej flocie
samochodowej zapewnia klientom transport
w wybrane miejsce w Polsce i Europie,
montaż i demontaż mebli oraz profesjonalne
doradztwo
w
zakresie
ustawiania
i funkcjonalności wszystkich produktów.
Istnieje także możliwość osobistego odbioru
i zwrotu wybranych mebli.

facebook.com/rentdesign
instagram.com/rent_design_wedding
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Rent Design Wedding to specjalna linia mebli
i akcesoriów dekoracyjnych, dedykowanych
takim wydarzeniom jak śluby i przyjęcia
weselne. Nie musisz ich kupować, by
zaskoczyć gości nietuzinkową aranżacją.
Wystarczy, że je wynajmiesz, a po zakończonej
imprezie,
zwrócisz.
Nic
prostszego!
W ofercie posiadamy niecodzienne krzesła,
eleganckie
stoły,
podświetlane
meble
i akcesoria LEDowe, jak również namioty,
zwiewne altanki i dziesiątki innych,
designerkich produktów, które pomogą
zaaranżować przestrzeń na czas Twojego
wydarzenia. Niezależnie od tego czy planujesz
huczny ślub w plenerze, czy kameralne
przyjęcie na małej sali lub w zaciszu
domowego ogniska, nasze meble uświetnią
Twoje wydarzenie i nadarzą mu jeszcze
bardziej wyjątkowy charakter.
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MAGAZYN WEDDING
www.e-wedding.pl

Wedding - pierwszy i jedyny w Polsce
magazyn lifestyle’owy w pełni poświęcony
tematyce
ślubnej
i
okołoślubnej.
Jego nowoczesna formuła łączy wszystko,
czego poszukuje współczesna Kobieta.
Elegancką, niebanalną i wysmakowaną szatę
graficzną oraz inteligentną i zróżnicowaną
treść. Wedding to rewolucja w polskiej
branży ślubnej i zarazem odpowiedź na
zapotrzebowania tysięcy Polek i Polaków
znudzonych sztampowym podejściem do
tematów ślubui wesela. Zawartość magazynu
to także cenne źródło wiedzy branżowej dla
profesjonalistów z rynku ślubnego, którzy
pragną być na czasie.

facebook.com/weddingmagazyn
instagram.com/slub_z_wedding
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E-WEDDING.PL
www.e-wedding.pl

e-wedding.pl - tworzony jest dla osób żyjących
pełnią życia, poszukujących nowych doznań,
otwartych i spełnionych w najróżniejszych
dziedzinach życia.
Zawartość portalu zainteresuje nie tylko
przyszłą Pannę Młodą, ale także jej przyszłego
męża, rodzinę oraz przyjaciółki – dzieje się tak
za sprawą odpowiednio selekcjonowanych
tematów.
e-wedding.pl to idealna przestrzeń do
prezentacji Twojej marki. Eleganckie tło dla
marek klasycznych i niebanalne towarzystwo
dla firm innowacyjnych.

facebook.com/weddingmagazyn
instagram.com/slub_z_wedding
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ATELIER

www.atelier.net.pl
Atelier to aplikacja dla gości i wspaniała
pamiątka
dla
organizatora.
Goście
weselni wcielają się tu w rolę fotografa,
a zdjęcia przez nich wykonywane trafiają
bezpośrednio do Państwa Młodych - na
ich prywatny serwer. Fotograf nie jest w
stanie uchwycić każdego momentu imprezy,
z różnych perspektyw, Atelier wychodzi temu
naprzeciw. Śmieszne selfie z dodatkiem
pozdrowień, zabawne ujęcie z oczepin,
a może klasyczne zdjęcie z życzeniami?
Bez konieczności oczekiwania na przesłanie
zdjęć od gości i możliwość wychwycenia
najciekawszego
momentu
wesela.
Dzięki naszej aplikacji wszystko jest możliwe.

facebook.com/atelieraplikacjamobilna
instagram.com/atelier_aplikacja_mobilna
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TWÓJ KURIER REGIONALNY
www.twojkurier.pl

Twój Kurier Regionalny, jako największa
bezpłatna gazeta między Łodzią i Warszawą,
prezentuje od 15 lat polski punkt widzenia.
TKR pomaga przedsiębiorcom docierać
do nowych grup potencjalnych klientów
a czytelników obdarza wartościowymi
treściami z różnych dziedzin.
W ciągu roku wielokrotnie obejmuje
patronatem medialnym przeróżne imprezy
w województwie łódzkim i mazowieckim.

facebook.com/twojkurierregionalny
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