
TWOJA
CHECKLISTA
Weselnych dodatków

Przewodnik po weselnych dodatkach! O 
czym należy pamiętać, a co wcześniej 

zamówić?

Zawiera aż 19 Tipów Wedding Plannerów!

Pinterestowe zaproszenia i dodatki ślubne
ul. Wiszesława 21 Szczecin

www.lilycards.com.pl



PUDEŁKA NA KOPERTY

Potrzebne do odbierania życzeń od 
Waszych gości. 

Polecamy szczególnie te, którym 
można ściągnąć pokrywy- kartki od 
gości z roku na rok coraz mniej 
przypominają zwykłe karty z 
życzeniami i nie mieszczą się w 
standardowych wlotach na koperty.

NUMERY STOŁÓW

Nierozłączne z tablo i winietkami.

Nazwijcie stoły Waszych gości 
ulubionymi filmami, książkami lub 
miastami, do których zamierzacie 
pojechać lub które już zwiedziliście!

TOPPERY NA TORT

Od lat zastępują figurki na tort. 
Możecie zamówić je z pleksi, papieru 
lub sklejki w zależności od stylu 
Waszego przyjęcia!

Taki topper może później zdobić 
ścianę w Waszej sypialni 
umieszczony bezpośrednio lub w 
ramce otoczony innym pamiątkami 
tego wyjątkowego dnia! 

www.LilyCards.com.pl
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WINIETKI

www.LilyCards.com.pl

ZAPROSZENIA 

SAVE THE DATE

ZAWIADOMIENIA

Bardzo popularne na zachodzie. Save 
The  Date, Młodzi wysyłają po 
potwierdzeniu terminu ślubu i wesela, 
zazwyczaj w momencie podpisania 
umowy z salą weselną. Jest to tylko i 
wyłącznie informacja o  dacie ślubu 
dzięki temu można szybko powiadomić  
najbliższych o zbliżającym się 
wydarzeniu. 

STD można wysyłać nawet rok, półtora 
roku przed  weselem.

Czas oczekiwania na zaproszenia 
ślubne to w LilyCards.com.pl około 
10 dni roboczych, po potwierdzeniu 
projektu. Pamiętajcie, że nasze 
zaproszenia możecie zobaczyć i 
wygodnie zamówić przez stronę 
www.lilycards.com.pl lub w Szczecinie 
przy ul. Wiszesława 21.

Zaproszenia powinno wysyłać się 
minimum na 3 miesiące przed ślubem. 
My jednak lubimy bardziej odległe 
terminy- im szybciej powiadomicie 
najbliższych tym większa szansa, że się 
u Was zjawią!

Każdy z nas ma garść dalszych 
znajomych i dalszą rodzinę, której nie 
zamierza zapraszać na wesele. Jednak 
etykieta  ślubna wymaga by gości 
powiadomić o tak ważnym wydarzeniu. 
Część z nich (np. znajomi rodziców z 
pracy), będą chcieli złożyć  Wam 
życzenia po ślubie, zwłaszcza kiedy 
zamierzacie pobrać się w kościele.

Na zawiadomieniach nie wypada 
umieszczać informacji o kwiatach i 
prezentach!

TABLO

Tych nie trzeba przedstawiać 
praktycznie nikomu. To absolutny must 
have każdego wesela. 

Pamiętajcie o różnych formach: jako 
winietko-menu, jako zakładka do 
książki (są od razu prezentem), jako 
obwoluta na serwetkę! 

Czyli innymi słowy rozsadzenie gości. 

Warto korzystać z elementów, które 
wypożyczają dekoratorki- lustra, 
wielkie tablice drewniane, ramki, 
płótna- możemy wykonać na nie 
karty.
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Goście weselni je bardzo lubią- mogą 
występować w różnych formach- 
jednej dużej tablicy przy bufetach, 
mniejszej i delikatniejszej- jako 
wkładka do serwetki dla każdego z 
gości, lub ekonomicznej- stojącej w 
rozmiarze A5 lub DL po kilka na stole.  

W menu umieszczajcie jedynie dania 
ciepłe. 

KARTY DRINKÓW

Jeśli na Waszym weselu pojawią się 
modni barmani, warto je mieć! 

Nazwijcie drinki po swojemu! 
„Wściekła Teściowa” czy  „Słodka 
Młoda”.

PREZENTY DLA GOŚCI

WINIETY NA BUFETY

TABLICA POWITALNA

Odchodzi się od wpisywania 
wszystkich dań serwowanych również 
w bufecie na kartach menu.

Winiety na bufety sprawdzają się 
świetnie, bo stoją przy zamkniętych 
bemarach - goście nie muszą ich 
otwierać by wiedzieć jakie skrywają 
pyszności.

Zachęcamy Was by wybierać takie, 
które rzeczywiście będą przydatne lub 
smaczne. Prezentem dla gości może 
być oliwa smakowa, buteleczka 
szampana lub minitorciki weselne. 

Przydaje się szczególnie w kościele, 
kiedy chcecie zapewnić sobie 
prywatność- taką tablicę na sztaludze 
umieszcza się w kruchcie (przedsionku 
kościoła). Ma to znaczenie zwłaszcza 
kiedy pobieracie się w katedrze lub 
zabytkowym kościele, do którego 
często wchodzą turyści.

LISTY POWITALNE

Bardzo je lubimy! To miejsce na 
przekazanie wszystkich informacji 
logistycznych dla Waszych gości. 

- o której kończy się doba hotelowa
- w jakich godzinach serwowane jest 
śniadanie
-o której godzinie autobus odwiezie 
gości na lotnisko.
- z jakich atrakcji na terenie obiektu 
goście mogą korzystać bezpłatnie

KARTECZKI DO ZIMYCH OGNI

Przepięknie wyglądają- możecie na 
nich umieścić planowaną godzinę ich 
rozpalenia!

MENU WESELNE
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KIERUNKOWSKAZY

Szczególnie ważne przy organizacji 
ślubu w plenerze. 

Kierunkowskazami możecie zaznaczyć 
drogę dojścia na miejsce ceremonii 
(jeśli nie jest oczywista). Gdzie kończy, 
a gdzie zaczyna się paking, którędy do 
hotelu, a którędy do strefy chillout. 

BAŃKI MYDLANE

To świetne rozwiązanie kiedy nie 
możemy sypać ryżem, strzelać tubami 
czy rzucać płatkami róż. 

Polecamy również na pierwszy taniec- 
zwłaszcza Młodym, których ten 
element wesela stresuje- rozdane 
gościom odwrócą od Was uwagę! 

TUBY STRZELAJĄCE

Jesteśmy przeciwne śmieceniu i 
wolimy wystrzeliwać je wewnątrz 
budynków, gdzie łatwo zadbać o ich 
utylizacje. Zdjęcia z nimi są niezwykłe i 
stanowią jedne z najpiękniejszych 
kadrów z wesela. 

Rozdajcie kilka sztuk świadkom i 
znajomym z prośbą wystrzelenia ich 
przy pierwszym tańcu- zdjęcia wyjdą 
zjawiskowe!

ROŻKI DO PŁATKÓW

Dla fanów naturalnych rozwiązań! 

Do rożków można wsypać zioła takie jak 
np. rozmaryn, bazylia czy mięta. To 
przyjemny akcent dla ślubów w stylu 
naturalnym!

DRINK SAVER

To nasza nowość! 

Drink Saver to krążek z Waszym 
nadrukiem, którym goście mogą 
przykryć niedopitego drinka- dzięki 
temu będą mieli pewność, że ich drink 
nie zniknie podczas tańców na 
parkiecie. 

ŁZY SZCZĘŚCIA

To nic innego jak urocze torebeczki 
lub małe pudełeczka z kilkoma 
chusteczkami. Przydadzą się zwłaszcza 
podczas ceremonii zaślubin i są 
uroczym dodatkiem!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

TABLICE INFORMACYJNE

Jeśli Wasi goście do domu będą wracać 
taksówką na takiej tablicy 
informacyjnej (umieszczonej przy 
wyjściu) można umieścić telefony na 
taryfy, jeśli zapewniacie transport- 
godziny odjazdu busów.
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SALON FIRMOWY W SZCZECINIE
Już otwarty!

ul. WISZESŁAWA 21

W branży ślubnej istniejemy już od 2015 roku. Chętnie dzielimy się naszym 
doświadczeniem i wiedzą. Niniejszy mały przewodnik ułatwi Wam sprawę 
zamówień wszystkich ślubnych dodatków, być może w kilku kwestiach 
Was miło zaskoczy!

Ważną informacją jest fakt, że wszystkie zawarte w tej broszurze 
produkty są dostępne w naszym sklepie internetowym.
www.LilyCards.com.pl 

Miłej lektury! 
Asia i Karolina z Lily


