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Inspiration för ekologiska bröllop på Allt om Bröllop 29-30 januari
Var hittar man en ekologisk bröllopsklänning? Hur får jag min hy naturligt vacker inför
bröllopsdagen? Var hittar man miljövänliga alternativ för dekor, dukning och
blommor? 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.
EcoBride vill inspirera fler att arrangera bröllop med omtanke om miljön och vår omvärld. På
bröllopsmässan Allt om Bröllop på Factory Nacka Strand, den 29-30 januari, arrangeras en stor
ekobröllop-monter med inspiration för blivande brudpar. Ett tiotal företag bjuder på tips och råd om
etiska och ekologiska alternativ för allt från blommor, hudvård, makeup och kläder till lokal, dekor,
presenter och bröllopskoordinering.
– Det blåser en varm vind för ekologiska bröllop just nu. Framför allt har bröllopsbranschen börjat
inse att det är en konkurrensfördel att kunna svara på brudparens ekoönskemål. Idag finns många
produkter och tjänster som andas både stil, kvalitet och glamour och samtidigt sparar på miljön, säger
Katharina Brunat, grundare till EcoBride och författare till boken JA! Er guide till ett etiskt och
ekologiskt bröllop (Voltaire Publishing 2010).
Katharina Brunat är på plats på mässan och signerar sin bok JA! Er guide till ett etiskt och ekologiskt
bröllop och svarar på frågor från blivande brudpar.
Välkommen till Allt om Bröllop, 29-30 januari, Factory Nacka Strand Stockholm. Monter nr: B:08.
Kontakt
Katharina Brunat
Tel: 0709-53 01 53
Epost: katharina@ecobride.se
Hemsida: www.ecobride.se

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.
www.ecobride.se
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Träffa EcoBride med samarbetspartners och experter i monter B:08
Bernzon Blommor - Florist Yvonne Bernzon berättar hur man kan skapa en miljövänlig brudbukett
och miljövänliga blomsterdekorationer.
Ekobrud - Designar och syr ekologiska klänningar för vardag, fest och bröllop.
EkoliBreeze - Hudterapeut och makeup-artist Anja Lindh arbetar enbart med
ekologisk/naturkosmetisk makeup och ger makeup-tips inför bröllopet.
Skebo Herrgård - Skebo Herrgård erbjuder lokaler och övernattning. Skebo Herrgårds restaurang
arbetar med ekologiska och närproducerade råvaror på hög gastronomisk nivå.
Weleda - Naturlig hudvård i samklang med människa och natur.
Wise Naturkosmetik- Svensktillverkad ekologisk hudvård. Wise hudterapeut finns på plats och ger
behandlingar och tips.
Wilma & Friends - Catharina Östlund visar miljövänlig inredning, dekor och presenter för bröllop.

