Inspiration för ekobröllop

Pressmeddelande den 10 maj 2010
Ny bok om ekologiska bröllop

Ekologisk glamour och bröllopsyra en månad före kronprinsessparets bröllop
Den 18 maj är du välkommen på bokrelease för årets mest hållbara bröllopsbok
”JA! Er guide till ett etiskt och ekologiskt bröllop”. Boken ger praktiska tips och
inspiration till hur man planerar ett drömbröllop både etiskt och ekologiskt, utan att göra
avkall på känsla, lyx, kvalitet eller budget.
Dag: 18 maj
Tid: 11.30-14.00
Plats: SO Stockholm, Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården, Stockholm
Osa till katharina@ecobride.se
Att arrangera ett ekobröllop är både ett personligt och romantiskt sätt att starta sitt liv tillsammans som
äkta makar. Att visa både varandra och sina nära och kära en önskan om en hållbar livsstil och en
medvetenhet om hur vi påverkar miljön och vår omgivning. Boken ger praktiska tips genom hela
planeringen från möhippa och svensexa, inbjudningskort och kläder till bröllopsfest och smekmånad.
-

Jag vill visa att det går att få ett glamouröst och romantiskt bröllop och samtidigt visa omtanke
om vår omvärld, säger Katharina Brunat, författare till boken och som även driver EcoBride.se –
inspiration för ekobröllop.

Katharina Brunats önskan är att boken ska inspirera fler brudpar att vara miljömedvetna och socialt
ansvartagande när de planerar sina bröllop. Utan att för den sakens skull göra avkall på vare sig känsla,
kvalitet, lyx eller budget.
Välkommen till bokrelease tisdag den 18 maj. Vi berättar mer om boken och bjuder på ekologisk lunch
från Ecoviva.
För mer information om ekobröllop:
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Om EcoBride
EcoBride vill inspirera fler att arrangera ekobröllop. Bröllop som sker i samklang med naturen och vår omvärld utan
att ge avkall på vare sig känsla, kvalitet eller budget. EcoBride erbjuder bröllopskonsultationer och eko-möhippor
samt utbildar företag att kunna svara på sina kunders eko-önskemål.
På EcoBride.se hittar du praktiska tips, nyheter och inspiration för ekobröllop. Inom kort lanseras även ett företagsregister som förenklar för brudpar att hitta produkter och tjänster för ekobröllop och ett forum där
brudpar kan utbyta tips och erfarenheter med varandra. www.ecobride.se

