Porady
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ość przyjemnym zwyczajem jest obdarowywanie wszystkich gości niewielkim podarunkiem upamiętniającym dzień zaślubin Pary Młodej. I nie chodzi
tu o tradycyjne wręczenie ciasta lub butelki
weselnego alkoholu, tylko o spersonalizowane, specjalnie przygotowane na tą uroczystość
drobiazgi, które mają pokazać, jak ważni dla
przyszłych małżonków są goście oraz ich
obecność na początku ich nowego wspólnego życia. Wraz z popularyzacją tego trendu
zaczęły pojawiać się coraz to wymyślniejsze
pomysły na tego typu podarunki.
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Słodki, słodszy, najsłodszy
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Najczęściej Młode Pary decydują się na wręczenie gościom czegoś słodkiego – orzechów
w karmelu, migdałów, cukierków, czekoladek
– w specjalnie przygotowanych papierowych
torebeczkach, zwykle ze spersonalizowanym
napisem lub zgodnych z motywem przewodnim wesela. Mogą to być także piękne, ręcznie
zdobione pierniczki. Inną propozycją, najlepiej sprawdzającą się na weselach w stylu
rustykalnym czy leśnym, jest przygotowanie
miodu bądź konfitury i sprezentowanie ich
w uroczych, niedużych słoiczkach ze ślicznie
ozdobionymi, np. materiałem i tasiemkami,
nakrętkami. Do takiego drobiazgu warto dodać naklejkę z wiadomością dla osoby, dla
której prezent jest przeznaczony. Inną propozycją mogą być lizaki z ozdobnymi wstążkami
i metkami. Decydując się na prezent nadający
się do zjedzenia, wybierzmy taki, który nie zepsuje się szybko oraz nie będzie zbyt podatny
na temperatury – warto zwrócić na to uwagę
zwłaszcza latem.

Rękodzieło
Moda na produkty wykonane własnoręcznie
trwa! Podaruj swoim bliskim prezent od serca – samodzielnie przygotowaną świecę, napis

ułożony z literek scrabble czy płytę z waszymi
ulubionymi kawałkami, koniecznie w ozdobionym przez was pudełku. A może by tak
wyruszyć na poszukiwania starych zdjęć, na
których widniejecie wy oraz zaproszony gość?
Wywołanie takiej fotografii wraz z złożonymi
na jej odwrocie podziękowaniami wzruszy
niejedną osobę. Niech to będzie coś osobistego! Coś, co sprawi, że wasi goście poczują się
wyjątkowo.

Oryginalność jest w cenie
Jeśli nie czujecie się na siłach, by samodzielnie
wykonać prezenty, a podarowanie czegoś do
zjedzenia do was nie przemawia, nie martwcie się! To dopiero wierzchołek góry pomysłów
i propozycji, z których możecie skorzystać.
Niebywale oryginalnym pomysłem jest podarowanie gościom sadzonek roślin. Opieka
nad nimi będzie symbolizować pielęgnowanie
uczucia. Zamiast sadzonek można zdecydować
się na niewielkie rośliny doniczkowe, takie jak
kaktus, bambus czy zioła (to wyśmienity wybór zwłaszcza dla wielbicieli kuchni!).
„Gra w zielone” wam nie odpowiada? Co zatem powiecie na filcowe pluszaki? Możliwości
filcu są nieograniczone, dlatego taki prezent,
zwłaszcza personalizowany, przygotowany
na zamówienie przez mniejsze firmy, warto
wziąć pod uwagę. Będziecie mieć pewność,
że pluszaki zostaną wykonane ręcznie, dzięki
czemu każdy z nich będzie wyjątkowy i jedyny
w swoim rodzaju!
Obdarowywanie gości weselnych, którzy przecież są bliskimi nam osobami, to bardzo uroczy zwyczaj. Dzięki niemu możemy sprawić,
że każdy z obecnych będzie czuł się ważny
oraz doceniony, co z pewnością zaprocentuje
jego zadowoleniem i wdzięcznością. A przecież szczęśliwy gość to także udane przyjęcie
weselne i – przed wszystkim – szczęśliwa Para
Młoda.

Upominki dla gości weselnych
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Organizując swój wymarzony ślub i wesele, pragniemy, by nasi goście poczuli
się wyjątkowo. Chcemy podziękować im za obecność oraz wsparcie, jakie dają
nam w tak ważnym dniu. W trakcie przygotowań prędzej czy później
pojawi się pytanie – w jaki sposób to zrobić?
Paulina Baran
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Przyjęcie zaręczynowe
Kiedy on w końcu zdecyduje się zadać ci to najważniejsze pytanie i poprosi
o twoją rękę, w jednej chwili zmieni się wasz cały świat. Oświadczyny to jeden
z najwspanialszych dni w życiu kochającej się pary. Gdy emocje już opadną
i będziecie gotowi na podzielenie się radosną informacją o ślubie z najbliższymi –
jak to zrobicie? Jest na to wiele sposobów, my proponujemy wam
urządzenie przyjęcia zaręczynowego!
Anna Wierzbińska
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rzyjęcia zaręczynowe nie są w Polsce
zbyt popularne, być może dlatego, że
wciąż mało kto wie, jak wiele zalet
posiadają. Po pierwsze, rozwiązują trudny
dylemat, kogo najpierw powinniście poinformować o zaręczynach, ponieważ na takie
spotkanie możecie zaprosić wszystkie ważne
dla was osoby – rodziców, chrzestnych oraz
przyjaciół. Po drugie, jest to dobra okazja
do ostatecznego zapoznania się obu rodzin,
oczywiście jeśli nie mieliście takiej okazji
wcześniej.

Rodzinne cocktail party
Myśląc o przyjęciu zaręczynowym, często
przywołujemy w myślach wzór znany z amerykańskich filmów: wystawną kolację z wieczorowymi kreacjami, luksusowym alkoholem
i eleganckimi przekąskami. To jednak tylko
jeden z możliwych scenariuszy. Przyjęciem zaręczynowym może być również rodzinny grill
na świeżym powietrzu, z przemyślanym menu
i ładnymi dekoracjami, albo piknik na trawie

z domowymi pysznościami. Istotne jest, aby
takie wydarzenie miało wyjątkowy charakter, podkreślający doniosłość przekazywanej
nowiny. Nawet jeśli zaprosicie tylko rodziców
z obu stron na własnoręcznie przygotowany
obiad, postarajcie się o ładne przybranie stołu.
Ważna jest miła atmosfera i wspólna radość
z tego wydarzenia.

Już za rok, a może dopiero za dwa?
Kiedy urządzić przyjęcie zaręczynowe? Ta
decyzja zależy od narzeczonych. Możecie
przygotować taką imprezę niezwłocznie po
oświadczynach, nie robiąc żadnych specjalnych planów i przygotowań. Możliwe jest również wydanie przyjęcia po upływie np. trzech,
czterech miesięcy od zaręczyn. Pozwoli wam
to ustalić, w jakim odstępie czasowym planujecie urządzić ślub. Przyjęcie zaręczynowe
można wtedy wykorzystać do poinformowania gości o wybranej przez was dacie z prośbą
o uwzględnienie przez zgromadzonych tego
terminu w ich planach.

Zagranicą istnieje sympatyczny zwyczaj rozsyłania do wszystkich znajomych specjalnych
bilecików z informacją o zaręczynach. Zwykle
karneciki te mają tytuł „save the date!” (z ang.
„zachowaj [wolny] termin!”) i są pierwszym
zwiastunem przygotowań do ślubu oraz sposobem na wstępne poinformowanie odbiorców
o zamiarze zaproszenia ich na tą wyjątkową
ceremonię.

Siła tradycji
W Polsce organizacja przyjęć zaręczynowych
nie przybiera jeszcze znamion powszechnego
trendu. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt,
że nadal ważnym elementem uroczystości zaręczyn są rodzice. Wciąż popularne jest pytanie
ojca wybranki o jej rękę, co dowodzi, że lubimy
bardziej intymne i tradycyjne przeżywanie tego
wydarzenia. Niemniej, jeśli tylko mamy na to
ochotę, czas i pieniądze, warto pomyśleć o proponowanym przez nas rozwiązaniu. W końcu
każda okazja jest dobra do świętowania, a już
na pewno tak piękna i radosna.
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Indywidualne Prezenty Slubne

