
S koncem roku konČí i svatební sezóna.
Omyl! U nás v listopadu

svatební sezóna práv̌e zaČíná!
A my jsme u toho nesm̌eli chyb̌et.



http://www.nuance.cz


Nové kolekce svatebních šatů jsou už v salónech,
polevila svatební mánie v agenturách, fotografové

už mají volné soboty, tak proČ neuďelat svatební veletrh?
Ano, v listopadu! P̌red námi jsou dlouhé zimní veČery a budoucí nev̌esty 

se tak budou moct na vlastní oČi podívat na všechny ty krásné
v̌eciČky okolo svatby, které mají okouknuté p̌res internet.



Monumentální prostory hotelu 
dodaly veletrhu styl a noblesu. U 
vstupu čekal na návštěvníky 
vinař. I našim nevěstám Veronice 
a Jance nabídl sklenku svěžího 
moravského vína, s kterým si ele- 

gantně korzovaly po sálech. Na 
programu byly „Pendl Busy“, kte- 
ré vozily návštěvníky po místech 
na svatbu v Praze a okolí, 
svatební kino, které promítalo 
klipy předních českých kamera- 

manů, talkshow „Na Gauč s 
Profíkem“, kde se vystřídali různí 
odborníci ve svatebním byznysu, 
a samozřejmě svatební přehlídky 
s novými kolekcemi módních návr- 
hářů a svatebních salónů.
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Jak už u nás bývá zvykem, ani na 
pražské svatební výstavě jsme si 
neodpustili dvě modelky, z kterých 
jsme pomocí šikovné vizážistky 
Dany Bárové a Svatebního domu 
Nuance vykouzlili elegantní ne- 
věsty. Krásně vystylované v šatech 

oblíbené španělské značky Prono-
vias poutaly pozornost budoucích 
nevěst, které sondovaly, jaký 
model mají oblečený. S úsměvem 
pózovaly ve všech výstavních stán- 
cích a dokonce několikrát neodolaly 
pokušením v podobě svatebních 

zákusků a dortů. Veletrh Svatební 
Expo – Wedding Expo i svým 2. 
ročníkem potvrdil, že se běžnému 
rámci svatebních výstav vymyká 
nejen datem, ale i netradičním, 
zajímavým programem a skvělou 
atmosférou.
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Svatební Expo s více než stovkou vystavovatelů
obsadilo impozantní budovu Hotelu Crowne Plaza Prague,

p̌red kterým byly zaparkované svatební limuzíny,
jaké si jen dovedete p̌redstavit, hammery, ale i krásné veterány.



U ledového koktejlového baru
se po prohlídce veletrhu

zchladila i naše Veronika.
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