BDPST Esküvő Kiállítás 2019 - Papp László Budapest Sportaréna
A kétnapos rendezvényt már 15 éve rendezik meg – ezúttal 2019. január 26-27-én. Ez a hétvége csakis az esküvőről
szól, hiszen itt minden megtalálható lesz, ami a Nagy Nap tökéletes megszervezéséhez kell. A kínálat szerteágazó és
minden igényt kielégítő, a rendezők nemcsak a házasulandókra, hanem a bálokra és egyéb családi eseményekre készülőkre is
gondolnak. A menyasszonyi ruha kínálatban megtalálhatók lesznek a neves külföldi divatcégek 2019-es legújabb modelljei, de
a magyar készítők is szebbnél szebb ruhákkal várják a jegyeseket. Felsorolni is nehéz, hogy ezen kívül hányféle egyéb lehetőség
közül választhatnak az idelátogatók: ajándék, alkalmi- és férfiruha, cipő, cukrászda, autó, dekoráció-tűzijáték, szépségápolás,
fehérnemű, helyszín-étterem, party-service, esküvőszervezés, fotó-videó, kiegészítő és kellék, zene-műsor, tánc, vőfély,
meghívó, ékszer, nászút, virág és még sok egyéb.
A vendégek a gazdag kínálat mellett nyitástól zárásig folyamatos programokat is élvezhetnek. A színpadon egész nap
láthatók a menyasszonyi ruha-, fodrász- és virágkötészeti bemutatók, valamint zenés-táncos műsorok.
Idén több újdonsággal is készülnek a szervezők. A Wedding seminar keretén belül egy beszélgetős, interaktív programra
invitálják a közönséget. Ezen a kis színpadon olyan esküvővel kapcsolatos témákról beszélgetnek szakértőkkel, meghívott
előadókkal, melyek hasznosak lehetnek a készülődéshez.
Egy kicsit már vizekre is evezve, a nézelődésbe és intézésekbe megpihenni vágyókat a borok világába kalauzolja el
a Borjour kiállítói „dűlője”, ahol természetesen meg is kóstolhatják és vásárolhatják a finom nedűket.
Játékra is invitálják a vállalkozó kedvű vendégeket. A kiállítás több pontján apró feladatokat kell elvégezniük és a záró
helyszínen ajándékkal kedveskednek.
Immáron harmadik alkalommal rendezik meg a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai
Egyesületével karöltve az Esküvői Csokor versenyt. A pályázó csodaszép csokrokat meg lehet tekinteni, sőt szavazni is a
közönségdíjasra, de ami még izgalmasabb, a kiállítás végén a tombola sorsoláson valamennyit meg is nyerhetik a sok egyéb
ajándék felajánlás mellett.
Aki pedig aprósággal érkezik, azok igénybe vehetik az ingyenes gyermekfelügyeletet is!
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