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EcoBride lanserar bröllopskonsultationer online
Att få hjälp med bröllopsplaneringen av en erfaren bröllopskoordinator kan för många
kännas som en lyx som få brudpar har råd att unna sig. Därför lanserar nu EcoBride
bröllopskonsultationer online. För brudpar som vill arrangera bröllopet på egen
hand men vill ha goda råd på vägen.
Bröllopskoordinators roll håller på att förändras, från att arrangera stora kändisbröllop till att mer
agera bollplank åt alla sorters brudpar oavsett storlek på bröllopet. EcoBrides roll blir ofta att komma
med kreativa tips för hur man kan spara både pengar och miljö. De vanligaste frågorna handlar om hur
man får budgeten att gå ihop och var man hittar bra och pålitliga leverantörer.
-‐

Jag ser att många brudpar gärna vill göra stora delar av bröllopsplaneringen på egen hand, det
är både roligt och sparar pengar. Webbkonsultationen är för dem som behöver en knuff i rätt
riktning för att komma igång eller som har ett par kluriga frågor som det vore bra att bolla
med någon som har erfarenhet av bröllop, säger Katharina Brunat, grundare till EcoBride

Webbkonsultationen kostar 600 kr och lanseras 20 november. Varje konsultation är 45 minuter och
sker via chatt. Det enda som behövs är en dator och internetuppkoppling.

För mer information:
Katharina Brunat
Grundare EcoBride
Tel: 0709-53 01 53
Epost: katharina@ecobride.se
Hemsida: EcoBride.se
Facebook: facebook.com/EcoBride
Twitter: @EcoBride
Pinterest: pinterest.com/EcoBride

	
  
	
  

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,	
  koordinering	
  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.	
  	
  www.ecobride.se	
  
	
  

