Inspiration för ekobröllop
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Brudpar utbyter tips på nätet
Nytt forum inspirerar till ekologiska bröllop

Inför sommarens alla bröllop surrar det av frågor från par som går i giftastankar.
Internet är den främsta källan till inspiration och tips och idéer från andra brudpar är
den information som värderas högst. Nu lanseras en helt ny mötesplats för brudpar
som vill planera sitt bröllop med omtanke om miljön och vår omvärld.

Nu lanseras EcoBride forum, med tips och inspiration för bröllop och eko-living. Medlemskapet är
gratis och tanken är att brudparen ska ha möjlighet att dela tips och idéer med varandra.

-

Att söka inspiration på internet är en stor del av bröllopsplaneringen. Min förhoppning är att
inspirera brudpar till medvetna val med omtanke om miljön och vår omvärld, säger Katharina
Brunat, grundare till EcoBride.se och författare till boken ”JA! Er guide till ett etiskt och
ekologisk bröllop”.

På EcoBride forum kan brudpar träffa andra som går i giftastankar samt företag som erbjuder
produkter och tjänster för etiska och ekologiska bröllop. Medlemmarna har även möjlighet att dela
med sig av egna foton, tips och idéer med andra brudpar. Medlemskapet är gratis och tanken är att
forumet ska bli en mötesplats där medlemmarna tillsammans skapar innehållet utifrån egna önskemål
och frågor om bröllopsplanering och eko-living.

-

Ekobröllop är en trend som kommer starkt. Det bubblar av frågor om hur man tänker mer
miljövänligt i sin bröllopsplanering. Min förhoppning är att EcoBride forum ska bli en
kvalitativ mötesplats där brudparen både får svar på sina frågor och har möjlighet att dela med
sig av sina erfarenheter, säger Katharina Brunat.

EcoBride forum hittar du på www.ecobride.se/forum.
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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.
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.
www.ecobride.se

