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Pressmeddelande den 23 januari 2012

Ekologiska brudklänningar från London
Exklusivt designerbesök av House of Tammam och Sophia Couture på
Allt om Bröllop i Stockholm och Malmö.
EcoBride får exklusivt besök från London av Lucy Tammam, hyllad designer bakom heta Couturemärket House of Tammam och Adriana Galimbert-Rennie, som driver det hållbara
accessoarmärket Sophia Couture. Deras senaste brudmode från London visas på Allt om Bröllop i
Stockholm 28-29 januari och i Malmö 4-5 februari.

Till helgen bjuds det på exklusivt och ekologiskt brudmode direkt från London i EcoBrides Gröna Bröllop-monter
på Allt om Bröllop mässan. I Stockholm och i Malmö visas ekologiska bröllopsklänningar och accessorer från två
av Londond hetaste designmärken - House of Tammam och Sophia Couture. Dessutom kommer designerna själva
på exklusivt besök till Sverige för första gången. I Stockholm träffar du Adriana Galimbert-Rennie som driver
Sophia Couture och i Malmö träffar du Lucy Tammam, grundare och kreativ chef på hyllade House of Tammam.
Om House of Tammam
Tammam designar och producerar ekologiska och etiskt producerade moderiktiga bröllopsklänningar med fokus
på hög kvalitet. Företaget arbetar sedan flera år tillbaka med rättvis handel i samarbete med producenter i
Bangalore. Kvinnorna kommer från mindre gynnade miljöer - flickor som var på gatorna, haft problem och levt i
fattigdom. Allt från vävning till färgning till sömnad och alla delar i leverantörskedjan betalas rättvist och är fria
från barnarbete. www.tammam.co.uk
Om Sophia Couture
Sophia Couture erbjuder etiska kläder och accessoarer som kombinerar kreativ västerländsk design med gamla
traditionella hantverk från hela världen. http://sophia-couture.co.uk
House of Tammam och Sophia Couture medverkar tillsammans med EcoBride på Allt om Bröllop i Stockholm och
Malmö. I Stockholm arrangeras ett stort ekobröllop-torg på temat Gröna Bröllop. På 70 kvm visas tips och
inspirerande idéer för etiska, ekologiska och plånboksvänliga alternativ för alla som går i giftastankar. 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.

Möjlighet till intervju med House of Tammam och Sophia Couture:
Vi har glädjen att kunna erbjuda ett fåtal exklusiva intervjuer med Adriana Galimbert-Rennie i Stockholm den 28
januari - 29 januari och med Lucy Tammam i Malmö endast den 3 februari. Vänligen kontakta Katharina Brunat
omgående för att boka tid. För högupplösta bilder se - http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ecobride/
Kontakt:
Katharina Brunat
Tel: 0709-53 01 53
Epost: katharina@ecobride.se
Hemsida: www.ecobride.se

Medverkande företag under temat Gröna Bröllop är; EcoBride, Bröllopskoordinator Janna S, Deli
Stockholm Catering, Gällöfsta Konferens, House of Tammam ekologiska brudklänningar, Sophia Couture
accessoarer, sångerskan Jessica Jäger, M.Picaut SkinCare, U-Bride annorlunda brudklänningar, Grow by Kelli &
Caisa miljövänliga florister och Svenska Inredningsbolaget.

