
2012 face trendurile in materie de nunta
Tocmai de aceea nu este surprinzator ca la inceputul fiecarui an sunt organizate celebrele targuri de nunti
de unde viitorii insuratei pot afla cam cu ce "se mananca" nunta in anul cu pricina. 2012...in cazul nostru.
  
  Ca in anii 20
  
  Sa organizezi o nunta nu e lucru tocmai usor, principalul aspect care o preocupa pe viitoarea mireasa
fiind rochia. Cand vine vorba despre tinuta pe care o va avea, tanara (sau matura) uita parca de toate
celelalte aspecte, ea incercand sa gaseasca acea rochie perfecta la care viseaza orice mireasa. 
  
  Iar de se intreaba cineva ce se poarta anul acesta...Vintage este raspunsul care se afla pe buzele tuturor,
anii 20 fiind cei care isi fac simtita prezenta in nunta perfecta a lui 2012. " Pentru anul acesta se poarta
ivoriul, dantela, volanasele. In fiecare an creatorii aduc ceva nou. Se poarta stilul retro, vintage in special,
fiind favorita perioada interbelica" , a aratat Nelutu Dragota, maestru de ceremonii. 
  
  Chiar daca rochiile vintage sunt cele care atrag cel mai mult atentia viitoarelor mirese, expozantii
prezenti la Targul de nunti desfasurat in acest sfarsit de saptamana spun ca cele mai cautate sunt rochiile
gen sirena, in detrimentul " printeselor" . " In principal se poarta ce li se potriveste" , a spus Elena Lutic,
din Timisoara, prezenta pentru prima data la evenimentul de gen de la Sibiu.
  
  Şi daca in materie de rochii am inteles care sunt trendurile pentru nunta lui 2012, una dintre cele mai
scumpe rochii a evenimentului invartindu-se in jurul sumei de 7.000 de lei, trebuie sa mai aflam cum sta
treaba cu pantofii, la fel de importanti in tinuta viitoarei mirese ca si rochia. 
  
  " Pantoful inchis este cel mai elegant si potrivit evenimentului. Mai sunt si tinere care cauta sandale dar
sunt prea putine la numar" , ne-a spus si Mioara Radu din Sibiu, expozant in cadrul targului, care ne-a
destainuit ca in opinia ei o mireasa trebuie sa fie pretentioasa. " Este o singura noapte si chiar trebuie sa
fie unica" , a mai spus Mioara Radu.
  
  In dulcele stil frantuzesc sau new yorkez
  
  Nunta din acest an are un aer vintage, ne-a destainuit si wedding planner-ul (organizatorul de nunti)
Dana Pancu. "In materie de nunti a inceput din nou sa se poarte auriul, genul rococo, bogat ornamentat,
iar in ceea ce priveste florile, acestea se pot alege in functie de buget. Avem nunti tematice la care
lucram: Paris, New York-ul din vremea lui Frank Sinatra, nunta in stil victorian" , a mai spus Dana
Pancu. Wedding planner-ul ne-a aratat ca bugetul este cel care "face" nunta, cel mai scump astfel de
eveniment, care a cuprins 50 de invitati ridicandu-se la suma de 25.000 de euro.
  
  In trend, nunta cu wedding planner
  
  Chiar daca doar cu cateva decenii in urma tinerii nici nu se gandeau sa lase pe altcineva sa le organizeze
nunta, in ultima vreme trendurile incep sa includa in ecuatie si un organizator de nunti si maestru de
cremonii, al carui specialitate este nunta si care are grija ca totul sa iasa ca la carte. "Incepe tot mai mult
sa se puna accentul pe organizarea unei nunti cu un wedding planner. Maestrul de ceremonii ofera
consultanta si inainte de nunta, dar si in timpul evenimentului. El este cu mirii pas cu pas si ii ajuta. La
majoritatea nuntilor la care am participat mirii mi-au spus ca nu ar face a doua nunta fara maestru de
ceremonii" , a aratat Nelutu Dragota, care a subliniat ca pregatirile pentru fericitul eveniment trebuie sa
inceapa odata data stabilita. 
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  Cuvantul de ordine, romantic
  
  Dincolo de toate aspectele, cel care face legea la nunta este romantismul, sentiment care transpare din
decorurile dulci, rotunjite cu fier forjat, colivii, flori inchise in boluri transparente si in toate celelalte
decoratiuni care au "grija" sa dea acea nota finala atat de necesara unui eveniment perfect. 
  
  Şi tot romantice pot sa fie si saptamanile sau zilele care ii urmeaza evenimentului si care iau forma lunii
(sau saptamanii) de miere. In acest sens, potrivit reprezentantilor unei agentii de turism prezente la
eveniment, exista doua feluri de miri. Cei care aleg sa investeasca banii obtinuti la nunta in altceva decat
intr-o vacanta, si mirii care pleaca in unul dintre cele mai exotice locuri de pe pamant. 300 de euro este
asadar bugetul minim pentru o luna de miere in insula Corfu din Grecia, cea mai scumpa vacanta de
miere ducandu-i pe cei doi indragostiti pe meleagurile Indiei. Aceasta luna de miere dureaza chiar o luna,
este all inclusive si costa 18.000 de euro, dupa cum au spus reprezentantii agentiei de turism.

Cuvinte cheie: turism  consultanta  grecia  vremea  timisoara  new york  fier forjat  paris  nunti  agentii de
turism  wedding  mireasa  decoratiuni  miri  miere  decor
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