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Сватбени атракции с агенция „Кадифе“
Генка Беломачева,

сватбена агенция „Кадифе“
пред сп. Сватба

Какво си спомняте от последната сват-
ба, на която бяхте? Може би първия танц 
на двойката? Или както показват проучва-
нията в специализираните издания – маги-
ята е в декора, украсата и изненадите на 
партито. „Акцентите в дизайна и в про-
грамата на сватбата са онова, с което 
тя остава в спомените на хората“, казва 
Генка Беломачева от софийската сватбена агенция „Кади-
фе“. „Затова в сватбената декорация трайно се настани-
ха неща като сладък бар, бюфет със специални напитки 
и различни тематични кътове“, допълва тя. Според нея, 
това са ефектни атракции, които имат силата да създа-
ват хубави спомени. Такива акценти могат да се създадат 
както с много, така и с малко пари – водещото в случая са 
идеите и творческите решения, чрез които те се впис-
ват в общата стилистика на празненството. 

Сладкото сближава хората
Една маса, отрупана с ръчно изработени 

бонбони, френски макарони, цветни сладки 
и други лакомства, със сигурност ще събе-
ре на сладки приказки децата от 0 до 90 го-
дини и ще им помогне да отнесат приятна-
та атмосфера в къщи. Сладкият бар може 
да се направи с всичко: от обикновени бон-
бони от магазина и домашни сладки – до 
специални диабетични или веган десерти. 
Вълшебството се получава, когато всичко 
това е изкусно аранжирано и украсено в 

цветовете и темата на сватбата.
Снимките разказват най-добре.
Знаехте ли, че Петър и Мария са се запознали в Маро-

ко? Вашите гости ще са любопитни да научат повече за 
историята на вашата връзка, а тематичният фото кът е 
чудесен начин да им  покажете избрани моменти от нея. 
„Снимките могат да разказват по-добре от думите, зато-
ва тематичният фото кът винаги е атрактивен за гости-
те“, споделя Генка Беломачева.
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 Сватбени декори с тематичен фото кът

 Сватбени декори със сладък бар


