Inspiration för ekobröllop

Pressmeddelande den 18 januari 2012

Fokus på plånboksvänliga gröna bröllop på Allt om Bröllop 28-29 januari
2012 är det extra fokus på ”Gröna Bröllop” bland årets bröllopstrender. På
bröllopsmässan Allt om Bröllop på Factory Nacka Strand, den 28-29 januari,
arrangeras ett stort ekobröllop-torg med med tips för hur blivande brudpar kan spara
både pengar och miljö.
Hur sparar man både pengar och miljö när man planerar bröllop? Do-it-yourself, ekologiska
brudklänningar, klimatvänliga brudbuketter, miljövänliga alternativ för dekor och dukning, ekologisk
hudvård och vintagetema är några av programpunkterna. På 70 kvm visas tips och inspirerande idéer
för etiska, ekologiska och plånboksvänliga alternativ för alla som går i giftastankar.
-

Vi vill ge brudparen konkreta tips och smarta idéer för hur man enkelt kan spara både pengar
och miljö och samtidigt få sitt glamourösa drömbröllop, säger Katharina Brunat, grundare till
EcoBride och författare till boken JA! Er guide till ett etiskt och ekologiskt bröllop.

EcoBride ger tips och råd om hur ni arrangerar ert drömbröllop utan att ge avkall på vare sig känsla,
kvalitet, miljö eller socialt ansvar och samtidigt håller budget. Två av ledorden är kvalitet och återbruk.
Att köpa saker som går att använda vid fler tillfällen, att låna, hyra och satsa på kvalitet som håller i
längden. Med enkla knep behöver ett ekologiskt bröllop inte bli dyrare, utan kan till och med göra att
brudparet får pengar över till annat.
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Välkommen till Allt om Bröllop, 28-29 januari, Factory Nacka Strand Stockholm. Monter nr: C1:04.
Medverkande företag under temat Gröna Bröllop är; EcoBride, Bröllopskoordinator Janna S,
Deli Stockholm Catering, Gällöfsta Konferens, House of Tammam ekologiska brudklänningar, Sophie
Couture accessoarer, sångerskan Jessica Jäger, M.Picaut SkinCare, U-Bride annorlunda
brudklänningar, Grow by Kelli & Caisa miljövänliga florister och Svenska Inredningsbolaget.

