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ÉLJEN SOKÁIG!

Boldog születésnapot! A H.O.M.E bemutatja, mi az, ami
jó szolgálatot tehet egy vidám születésnapi ünnepségen.
LÁNGOLÓ
A matrjoskababák eme
modern interpretációja
miniatűr kandallócska.
Ideális asztaldísz.
Conmoto, 750 eurótól xxxx

A NAGY NAP ELŐTT

A szezon küszöbén a H.O.M.E. Révész
Anna esküvőszervezőt faggatta
a nagy nap teendőivel kapcsolatban.

KÖZELEBB
HOZÓ
A Salomonica
asztal összehozza
a családot. Driade,
1.628 eurótól xxxxx

SZŰRŐ
A csészére helyezve az
Audrey teaszűrő nemcsak
jól néz ki, hanem mindent
megszűr, ami nem a teába
illő. Koziol, 14,95 euró xxxxx

Miért érdemes esküvőszervezőt fogadni?
Nem teszi ez személytelenné az eseményt?
Egy esküvőszervező segít a tervezésben,
és a lehető legmagasabb színvonalon
megvalósítja azt, amit a pár megálmodott.
Időt, pénzt, feszültséget spórol meg
a legboldogabb pillanat előtt. Magát az
esküvőt teljes mértékig a pár elképzelései
szerint alakítja, a Nagy Napon pedig
a háttérből irányítja az eseményeket.
Melyek a legújabb esküvőtrendek?
Nagy divat például a fekete szín
a dekorációban vagy a kiegészítőkben, de
ugyanígy egyre népszerűbb a saját kertben,
magánháznál rendezett esküvő, a retrohumoros beállított fotózás, a videóüzenetes
meghívó vagy az öt-hét emeletes torták.
www.allyouneed.hu

A HÓNAP STÍLUSHIBÁJA: A ROSSZ ÜLTETÉSI REND
Keveredés: Lehetőleg ne ültessen olyan vendégeket egymás mellé, akik már ismerik egymást,
inkább ültesse őket távolabb egymástól annak érdekében, hogy izgalmas beszélgetések
alakulhassanak ki, és új ismeretségek köttethessenek. Ügyeljen arra, hogy beszédesebb embert
ültessen a nyugodt mellé, művészt a gyűjtő mellé, nőket a férﬁak mellé.
ÜLTETETT.
Ezzel az esztétikus asztali
ültetőkártyával mindenki megtalálja a helyét. Grit May Wolff /Kettcards,
33 euró/ 100 db xxxxxx
016 H.O.M.E.

Szétválasztás: Régebben a párokat mindig külön ültették egymástól, de manapság nekik is
egyre kevesebb idejük marad egymásra. Nem létezik tehát általános szabály arra nézve, hogy
egymás mellé vagy egymástól távol kell ültetni a párokat, de arra mindig ﬁgyeljen, hogy az
egyedülállók is be tudjanak illeszkedni a társaságba.
Áttekinthetőség: Ne bújjon el. Ön a vendéglátó, ezért önnek kell az asztal végén, a főhelyen
ülnie. Ez azért is praktikus, mert szemmel tudja tartani a vendégeit.

SZÖVEG SABRINA WAFFENSCHMIDT FOTÓ GYÁRTÓK PORTRÉ SZILÁGYI STEFI

ROMANTIKUS
A Roses szék
a hagyományos
virágmintákat ötvözi
kortárs formanyelvvel.
Vibieffe, 1.090 euró
xxxxxx

Melyek a tipikus buktatók egy esküvő
megszervezésekor?
Gond lehet, ha nem megfelelő méretű
helyszínt választunk, ha nem ugyanazt
értjük esküvői menün, mint az étterem,
ha látatlanban elhisszük a fotósnak,
zenésznek, amit saját magáról hirdet az
interneten. Szánjunk tehát időt a személyes
találkozókra, mindent a legapróbb
részletekig tisztázzunk jó előre. Ha nem
érezzük magunkban az erőt és türelmet
hozzá, forduljunk szakemberhez.

PRAKTIKUS
Alátétek papírból? Nem
feltétlenül kell csúfnak
lenniük és így nem kell
aggódni a foltok miatt!
Hermann Schmidt
Mainz kiadó,
10 euró xxxxxx

