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Nawet najdrobniejszy detal
Dzięki zastosowaniu motywu przewodniego na zaproszeniach ślubnych możecie z wyprze-
dzeniem wprowadzić swoich gości w planowany klimat wesela. Uchyli to rąbka tajemnicy, 
ale nie zdradzi szczegółów aranżacji. Zaproszenia warto zamówić razem z kartami menu, 
winietkami oraz podziękowaniami dla gości, dzięki czemu zachowana zostanie spójność 
nawet w najmniejszym detalu. Na sali weselnej gości na ich miejsca zaprowadzi folkowy 
table plan z nieodłącznym motywem łowickich wycinanek.

9. Plan stołów Folk – 128 PLN, www.sylwianadolska.com 
10. Zestaw ślubny we wzory łowickie z ptaszkami – zaproszenie 
– 1,99 PLN; menu – 3,50 PLN; zawieszki i winietki – 1,20 PLN (1 szt.)
www.sklep-slubny.venarti.pl

Skrzynia skarbów
W dzień ślubu Para Młoda tradycyjnie składa 
na ręce rodziców podziękowania. Ofi arowywa-
ny podarunek możemy uczynić niezwykłym, 
prezentując im specjalną skrzynię z pamiątkami. 
Wewnątrz stylizowanej szkatułki z motywami 
ludowymi znajdują się albumy na zdjęcia, które 
możecie samodzielnie uzupełnić, oraz karta z in-
dywidualnymi podziękowaniami. 

11. Skrzynia Skarby miłości – 125 PLN, 
www.sylwianadolska.com 

Prezentów moc
Podziękowań ciąg dalszy. Swoich gości obdarować możecie 

wyborem najlepszych alkoholi ze stylizowaną zawieszką 
z motywem ludowym lub pudełkiem wręcz koronkowych 

pierników z lukrowymi ozdobami, wykonanych z niezwykłą 
precyzją i dbałością o każdy szczegół. Nie zapominajcie rów-

nież o waszych prawych rękach w ślubnych przygotowaniach, 
czyli o świadkowej i świadku!

12. Etykiety, zawieszki na butelki Folk drzewko – 2,25 PLN (1 szt.), 
www.sylwianadolska.com

13. Magnes ceramiczny z ludową wycinanką – 9 PLN (1 szt.), 
www.folkownia.pl

14. Lukrowane ciasteczka – 5 PLN (1 szt. o wielkości 10 cm), 
www.sweetproject.pl

15. Komplet kubeczków z indywidualnym 
nadrukiem – 32 PLN (2 szt.),  

www.exclusivegraw.pl 

Strojne dodatki
Zabawna drewniana mucha, parasol z moty-
wem pawich piór czy zdobiony folkowy pas 
mogą być ciekawym dopełnieniem stroju na 
ślubną sesję zdjęciową i nie tylko. Co odważ-
niejsi ludowe dodatki mogą wpleść także do 
właściwego ślubnego stroju i dumnie kroczyć 
w nich przez kościelną nawę.

16. Drewniana muszka wycinanka – 129 PLN, 
www.sklepludowy.pl
17. Parasol folkowy z motywami łowickimi – 59 PLN, 
www.folkownia.pl 
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