
OFERTA
�LUBNAdekoracje   dodatki   wypożyczalnia 



Cześć! 
O NAS

Wiemy, że to jeden z najważniejszych dni Waszego życia.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dekoracje i dodatki ślubne

spełniły oczekiwania i zachwycały Was i gości weselnych.

DLACZEGO MY? 

Pracujemy bez pośredników. Kompleksowo tworzymy całość.
Tworzymy Wasze dodatki i dekoracje, układamy kompozycje
kwiatowe, jesteśmy na miejscu, organizujemy i służymy radą. 

Aga • Karola
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03
Dopasowane do stylu wesela:

 

winietki

tablice powitalne

zaproszenia i rsvp

koła i napisy dekoracyjne

toppery

naklejki

numerki na stoły

skrzynki na telegramy

podkładki na obrączki

Dopięte na ostatni guzik dekoracje:
 

miejsca przygotowa� �lubnych
sali weselnej

ko�cioła
�cianek zdjęciowych

samochodu
�lubu w plenerze

miejsca do sesji �lubnej
miejsc relaksu go�ci

By ułatwi� organizację dnia �lubu, wypożycz:
 

sztalugi i stojaki
obręcze dekoracyjne

koła z napisami
tablice powitalne

pudełka na koperty
tablice na donaty

tabliczki na krzesła
numerację stoł�w

04kompleksowa 
 dekoracja florystyka 

 kaligrafia

Aby było pięknie, tworzymy:
 

kaligrafowane winietki
zaproszenia

koperty
przysięgi

pro�by o �wiadkowanie
kompozycje florystyczne

bukiety
korsarze

butonierki
 





01kompleksowa dekoracja ślubu
DEKORACJA KO�CIOŁA od 800 zł 

od 1900 złDEKORACJA SALI WESELNEJ

od 1000 zł DEKORACJA �LUBU W PLENERZE 

DEKORACJA SAMOCHODU

FLORYSTYKA

od 200 zł

od 400 zł

KOMPLEKSOWE DODATKI �LUBNE 
zniżka na produkty 

ze sklepu 
i wypożyczalni

fot: Martyna Woźniak Fotografia



fot: Martyna Woźniak Fotografia

fot: Martyna Woźniak Fotografia

fot: Martyna Woźniak Fotografia



01Zapoznaj się z ofertą og�lną.
 

02Wypełnij formularz i ankietę,
z kt�rej dowiemy się, jak ma wygląda� Wasze wymarzone
wesele. W tym miejscu prosimy Was r�wnież o podesłanie

inspiracji.

 
 

Przejrzyj ofertę spersonalizowaną i um�w się na
spotkanie w naszej pracowni, aby podpisa�

umowę! :) 
 

03

JAK WYGLĄDA CAŁY PROCES?



link do ankiety
kliknij tutaj



dodatki02 WYBIERZ STYL 

DOWOLNY KOLORRUSTYKALNYKLASYCZNYGLAMOUR

fot: Fotovnia



Biel połączona ze złotem lub srebrem. Idealne dla Par, kt�re chcą zachwyci�
elegancją. 

Blask i błysk - to te słowa najlepiej scharakteryzują dekoracje tego dnia. Sp�jny
styl winietek, tablic powitalnych, kryształ�w, pereł, pi�r w kompozycjach
kwiatowych  i innych element�w dekoracyjnych sprawi, że cało�� będzie
zachwycała Twoich go�ci.

G L A M O U R



K L A S Y C Z N Y

Dla miło�niczek minimalistycznych, subtelnych dekoracji. Dominują tutaj
biel, beże, pastelowy r�ż. Proste wybory, klasyka i nowoczesno��
dopracowane w najmniejszych detalach stworzą nienachalną aranżację,
kt�rej charakterystyczną czę�cią będą dyskretne, przemy�lane dodatki.
Styl klasyczny to ponadczasowy wyb�r par, kt�re w swoim życiu cenią
klasykę w każdym wydaniu.



R U S T Y K A L N Y

Naturalnie, swojski. Je�li kochacie drewniane dodatki, to ten styl jest wła�nie
dla Was. Sielski motyw przewodni, kt�rego przesłaniem jest powr�t do
natury. Doskonale łączy się z suszonymi kwiatami, gips�wką, postarzanymi,
wiklinowymi i jutowymi dodatkami. Nieodzownym elementem dekoracji
rustykalnych są tworzące magiczny klimat lampki, �wieczniki, lampiony,
koronkowe dodatki lub stare beczki.



photo: Natalia Rakuś Fotografia

Je�li wymarzyli�cie sobie, że styl Waszego przyjęcia będzie pod znakiem ulubionego
koloru i do niego wła�nie chcecie dopasowa� swoje dodatki �lubne - trafili�cie idealnie.
Uwielbiamy takie realizacje! Połączymy dla Was r�żne materiały i kolory; złoto z
czernią, butelkową zielenią czy bordo - wyraziste realizacje pięknie prezentują się na
zdjęciach! A je�li chcecie mie� wesele i dodatki związane z motywem filmowym lub
epoką historyczną - uwielbiamy wyzwania! Zaproponujemy, dobierzemy,
zaprojektujemy. Urzeczywistnimy Wasze marzenie!

D O W O L N Y  K O L O R

fot: Fotovnia
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fot: Wojtek Witek Fotograf



tablice powitalne
numerki na stoły
sztalugi
pudełka na telegramy 

Dzięki wypożyczeniu dodatk�w �lubnych takich jak tablice powitalne,
numerki na stoły czy koła �lubne obniżysz koszt wesela. Cena wypożyczenia
jest zawsze niższa niż detaliczna cena tego samego produktu w sklepie. Nie
musisz się też martwi� o przechowywanie ich przed i po �lubie - oszczędzasz
miejsce i czas, kt�ry po �lubie musisz po�więci� na sprzedaż niekt�rych
dodatk�w. Sama korzy��, prawda?

W naszej wypożyczalni znajdziesz m.in.:

wypożyczalnia0 3

fot: Aga Sokół Photography



0 4 florystyka 
 kaligrafia

Stworzymy dla Was dopasowaną do pory roku, stylu wesela i
miejsca w jakim się ono odbywa oprawę florystyczną. 
Stawiamy na sezonowe kwiaty, staramy zaopatrza� się u lokalnych
dostawc�w i korzysta� z zasob�w naszych działkowych ogr�dk�w.
Kiedy tylko jest to możliwe, nasze kompozycje układamy na siatce
florystycznej, aby nada� im lekko�ci i naturalno�ci.

W Winietce zaopatrzycie się r�wnież we wszelkiego rodzaju ręcznie
kaligrafowane dodatki na Wasze wesele. Począwszy od zaprosze�,
ręcznie wypisanych kopert, poprzez winietki, menu, tablice
powitalne czy przysięgi małże�skie. 
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Zwracasz uwagę na najmniejszy detal swoich dodatk�w �lubnych? Oprawa
zaprosze� jest istotna. Lakujemy, ozdabiamy, kaligrafujemy. Tworzymy ich historię
i sprawiamy, że stają się wyjątkowe i zapadają w pamię� Twoim go�ciom.
Pomagamy dobra� kolorystykę kopert pod motyw przewodni Twojego przyjęcia 
i proponujemy jej wyko�czenie. Lakując je pieczęcią, przewiązując sznurkami 
czy też wstążkami sprawiamy, że efekt ko�cowy staje się ucztą dla oczu.

O P R A W A  Z A P R O S Z E �



Z  D B A Ł O � C I Ą
o detale

fot: Fotovnia



N A P I S Z  D O  N A S

hello@winietka-dekoruje.pl

575 008 105 

ul. Pszenna 4, Poznań

spotkajmy się!

fot: Fotovnia


