Jaki jest wasz styl ślubny
Każda para młoda jest inna i każda wyjątkowa. Najważniejsze to znaleźć swój styl i zgodnie z nim przygotować Wasz Wymarzony Dzień.
Jest kilka charakterystyk pary młodej. Może jedna z nich do was
pasuje? W ramach przedślubnej zabawy proponujemy wam test „Jaki
jest wasz styl ślubny?”. Wybierzcie te odpowiedzi, które są wam najbliższe, a następnie sprawdźcie wyniki. Bawcie się dobrze!
Jak wybieracie miejsce na przyjęcie weselne?
a. Szukamy sal i miejsc sprawdzonych już przez inne pary.
b. Ważny jest dla nas stosunek jakości do ceny. Nie chcemy
wydawać pieniędzy na zbyteczne ekstrawagancje.
c. Zależy nam na miejscu, które ma duszę, po prostu to coś,
co nas urzeknie.
d. Sala nie jest aż tak ważna, najważniejsza jest dobra zabawa.
e. Oglądaliśmy wiele sal i niestety bardzo mało spełnia nasze
oczekiwania. Będziemy musieli wszystkiego dokładnie
dopilnować.
Jaką muzykę chcecie usłyszeć na waszym weselu?
a. Z każdego gatunku, aby każdy gość usłyszał jakiś swój ulubiony
styl muzyczny.
b. Mamy jednego DJ-a, któremu przekażemy listę z kilkoma
naszymi ulubionymi kawałkami.
c. Mamy długą listę piosenek z czasów, kiedy randkowaliśmy,
z młodości naszych rodziców i jeszcze ulubione przeboje babci.
d. Idziemy na żywioł, jesteśmy pewnie, że DJ nas czymś miłym
zaskoczy.
e. Mamy opracowaną listę piosenek, która wyczerpuje chyba
wszystkie style muzyczne i dekady.
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Czy planujecie oczepiny?
a. Tak, ale nie będę rzucać welonem, bo trochę go szkoda, boję się,
że się zniszczy.
b. Tak, ale raczej tylko rzucanie welonem i muchą. Nic więcej,
żadnych zabaw.
c. Zdecydowanie tak, to będą tradycyjne polskie oczepiny, z zabawami.
d. Nie, to już przeżytek. Najwyżej zorganizujemy test zgodności
naszych charakterów.
e. Tak, ale musimy dokładnie omówić scenariusz z osobą
prowadzącą wesele.
Czym pojedziecie do ślubu?
a. Nowoczesnym i wygodnym samochodem.
b. Nie będziemy niczego wynajmować. Pojedziemy naszym albo
pożyczonym od kogoś w rodzinie.
c. Może bryczką, a może starym kabrioletem, albo limuzyną…
d. Jeszcze nie wiemy, może pójdziemy na piechotę?
e. Już zrobiliśmy przegląd samochodów, wybierzemy się na jazdę
próbną i zdecydujemy.
Jak będzie wyglądał wasz pierwszy taniec?
a. Prosty, ale efektowny, taki, którego można się nauczyć w trzy
godziny.
b. Sami się go nauczymy, jest wiele przykładów na YouTube, nie
wybieramy się na lekcję tańca.
c. Walc i tylko walc!
d. Nie planujemy pierwszego tańca, zaprosimy wszystkich gości
na parkiet.
e. Uczymy się naszego specjalnego układu od pół roku.
Dopracujemy go do perfekcji.
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Jakie zaproszenia ślubne najbardziej
się wam podobają?
a. Dla rodziny tradycyjne papierowe, dla znajomych wysyłane
przez internet w formie filmiku.
b. Proste w formie, papierowe, na jednej kartce.
c. Tradycyjne ślubne zaproszenia, w kolorze białym, bez żadnych
udziwnień.
d. To będą zaproszenia w naszym stylu, z naszym zdjęciem, takie,
które oddają to, jaką jesteśmy parą.
e. Długo wybieraliśmy zaproszenia, zależało nam, aby były
naprawę eleganckie i doskonałe.
Buty do ślubu muszą być przede wszystkim:
a. Wygodne i nowoczesne.
b. Takie, które założę jeszcze na niejedno przyjęcie.
c. Tradycyjne ślubne, na obcasie, w kolorze białym lub écru.
d. Takie, które pasują do nas, stylowe i nietuzinkowe.
e. Muszą pasować do sukni, współgrać z biżuterią, muszą być
po prostu idealne.
Najlepsze zdjęcia ślubne to:
a. Te z zaskoczenia, reportażowe, wykonane telefonami
komórkowymi przez gości.
b. To kilkanaście wybranych z tych, które zrobi dla nas fotograf.
c. To te z każdym z gości na weselu, z pleneru, z błogosławieństwa
rodziców, z kościoła.
d. Niestandardowe, oddające to, kim jesteśmy naprawdę.
e. Z tysiąca wybierzemy najlepsze ujęcia i stworzymy perfekcyjny
album.
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Jak chcecie podziękować gościom
za udział w przyjęciu
a. Wyślemy im linki ze zdjęciami ze ślubu i wesela.
b. Miłym słowem na pożegnanie.
c. Tradycyjnym pudełkiem wypełnionym ciastem.
d. Kartką z podróży poślubnej, a to będzie podróż naszego życia.
e. Sami przygotujemy drobne prezenciki dla każdego.

ODPOWIEDZI:
Większość odpowiedzi a
jesteście praktyczni i nowocześni
Ślub jest dla was ważnym wydarzeniem, ale nie dajecie się zwariować!.
Zależy wam, aby wszystko się udało, ale nie tracicie czasu na przeglądanie wszystkich ofert, aby na końcu i tak powrócić do tej pierwszej.
Ma być pięknie, ale też wygodnie i praktycznie. Chętnie korzystacie
z nowych technologii przy organizacji ślubu (organizerów, facebooka).
Dzięki swojemu praktycznemu podejściu do organizacji zyskujecie
sporo czasu na to, co w tych przygotowaniach najważniejsze, czyli na
budowanie relacji wokół waszego ślubu z tymi, którzy są dla was ważni.
Większość odpowiedzi b
jesteście oszczędnymi minimalistami
Nie ulegacie wszystkim ślubnym inspiracjom, które znajdujecie w intrenecie i które podsyłają wam przyjaciele. Na początku przygotowań
stworzyliście budżet i chcecie się go trzymać. Chętnie korzystacie ze
ślubnych zniżek i promocji. Dla was liczy się przede wszystkim to, co
w swej prostocie piękne i eleganckie. Macie świadomość, że tego co najważniejsze nie da się kupić. Stawiacie na jakość i minimalizm
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Większość odpowiedzi c
jesteście sentymentalnymi tradycjonalistami
Bardzo cenicie ślubną tradycję i rytuały. W całym ślubnym projekcie
bierzecie pod uwagę kontekst kulturowy i historię tradycji w waszej
rodzinie. Stawiacie też na romantyzm, wzruszenia i uniesienia. Zależy wam, aby uhonorować podczas uroczystości wszystkich, którzy są
z wami naprawdę blisko. Na waszym przyjęciu możecie uraczyć gości
prezentacją multimedialną z waszymi zdjęciami od dzieciństwa aż do
czasów narzeczeństwa. Muzykę dobieracie tak, aby każdy znalazł coś
dla siebie, przy czym serce mocniej mu zabije. Wybierajcie ze ślubnych
norm to, co jest najlepsze dla was, ze świadomością ich znaczeń i celów.
Większość odpowiedzi d
jesteście indywidualistami
Dokładnie wiecie, jak ma wyglądać dzień waszego ślubu i z pewnością nie będzie to tradycyjny polski ślub. Lubicie chodzić własnymi
drogami i nie przejmujecie się tym, co ludzie powiedzą. Suknia w odcieniach bieli? Niekoniecznie. Pierwszy taniec? Tak, ale ze wszystkimi
gośćmi razem. A tort weselny będzie odzwierciedleniem waszych
pasji. Bo dla was liczy się przede wszystkim to, aby być autentycznym.
Z tradycją ślubną wam nie po drodze i czujecie się w niej zbyt ciasno,
więc chcecie przeżywać ten dzień tak, jak wam w duszy gra. I bardzo
dobrze! W końcu to ma być Wasz wymarzony dzień.
Większość odpowiedzi e
jesteście samodzielnymi perfekcjonistami
Jesteście parą młoda, która planuje swój ślub w najmniejszych detalach
i to już od dawna. Zależy wam, aby wszystko wypadło tak, jak sobie to
wymarzyliście. Macie dokładny scenariusz i wszystkiego chcecie dopilnować. Życzymy wam, aby wszystko udało się tak, jak sobie zaprojektowaliście. A jeśli coś pójdzie nie tak, to zachowajcie dystans, uśmiechnijcie
się szeroko i cieszcie się tym dniem. Niech nic nie zepsuje wam tego dnia!
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