Adam Jaskot Fotografia
ul. Holownicza 9
27-600 Sandomierz
tel. 663 714 917
www.adamjaskot.pl
mail: fotografia@adamjaskot.pl
fanpage: www.facebook.com/Adam.Jaskot.Fotografia/

Fotografia ślubna to próba opowiedzenia historii o miłości, szczęściu a nade
wszystko o nowo powstającej rodzinie. Moim celem jest udokumentowanie dnia
ślubu najpiękniej jak potrafię, naturalnie i bez zbędnego pozowania. Na swoich
zdjęciach staram się uchwycić najważniejsze chwile i emocje, które towarzyszą
tej, jakże ważnej w naszym życiu, ceremonii. Żaden ślub nie jest taki sam i to
wymusza indywidualne podejście do każdej pary i ślubu. Podczas spotkań z
przyszłym Państwem Młodym staram się poznać ich emocje,
charaktery. Pozwala to na odpowiednie podejście do wykonania zdjęć, które są
po części inspirowane właśnie nimi.

Animacje Bajkowa Kraina

ul. Strasza 30
25-108 Kielce
tel. 508-452-470

Bajkowa Kraina oferuje profesjonalne animacje dla dzieci podczas imprez
okolicznościowych. W strefie zabaw najmłodsi będą mieli okazję pomalować
twarz w fantazyjne wzory, a także poprosić animatorki o ulubionego zwierzaka
skręconego z baloników. Dodatkowo animatorzy zabaw zapewnią moc atrakcji
– gry i konkursy z nagrodami, bańki mydlane, piniaty z cukierkami, nauka tańca
i wspólne pląsy przy muzyce. Dobra zabawa gwarantowana! Preferencyjne
ceny, kilka pakietów do wyboru.

Anna Opoka Weselna Wyprawka
25-255 Kielce, ul. Wikaryjska 55
tel. 511-381-856 oraz (41) 341-54-28
email: info@weselnawyprawka.pl
www.weselnawyprawka.pl

Weselna Wyprawka.pl to sklep stacjonarny (Kielce, Wikaryjska 55) oraz
internetowy (www.weselnawyprawka.pl). Oferujemy Państwu akcesoria ślubne
(tuby konfetti, księgi gości, kufry na koperty, personalizowane skrzynki na
wino, podziękowania, upominki na wieczory panieńskie etc.), komplety
papeterii ślubnej i okolicznościowej (zaproszenia, winietki, zawieszki, tablice
gości, naklejki, menu etc.), akcesoria urodzinowe i okolicznościowe, Prezent
Balonowy (www.prezentbalonowy.pl) oraz balony napełniane helem (lateksowe
i foliowe, kolorowe, z nadrukami, w różnych rozmiarach i kształtach).
Zapraszamy do odwiedzenia nas osobiście lub do zakupów online.

Agencja Reklamowo-Usługowa Artfoto Małgorzata Łakoma
ul. Środkowa 28 33-112 Tarnowiec
tel. 600 450 998
e-mail: mariusz@fotovideoart.eu
www.fotovideoart.eu

Nasza działalność zrodziła się z pasji - od wielu lat zajmujemy się
fotografowaniem i filmowaniem, korzystając z najnowszych technologii
(posiadamy krany kamerowe, slidery, kamizelki stabilizujące oraz drona). Do
każdego klienta podchodzimy indywidualnie, zarówno jeśli chodzi o projekty
filmowe jak i fotograficzne - sposób montażu video, styl projektu fotoksiążki.
Od kliku lat obsługujemy przyjęcia weselne pod względem muzycznym (DJ
weselny z pełną konferansjerką i oświetleniem).
Dysponujemy również samochodem do ślubu (Peugeot 5008 SUV biała perła).
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz wzięcia udziału w konkursie,
w którym główną nagroda jest wykonanie usługi foto-video gratis!

FIRMA „BAJA” JACEK KONDERAK

41-818 ZABRZE UL. BANACHIEWICZA 4 +48 32 273 59 73
+48 694 230 140
info@swiecewodne.com.pl
www.swiecewodne.com.pl

Producent zestawów do samodzielnego tworzenia świec wodnych.

Bombowa Krawcowa Katarzyna Granat
25-640 Kielce ul Karbońska 3a
tel. 602-663-376
e-mail: bombowa.krawcowa@o2.pl
https://www.instagram.com/bombowa_krawcowa/
https://facebook.com/BombowaKrawcowa/

Oferuję Państwu szycie na miarę sukien ślubnych oraz wieczorowych. Zajmuję
się krawiectwem artystycznym, każdego dnia spełniając marzenia o sukni
idealnej. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, zapewniam tkaniny
oraz dodatki niezbędne do wykonania wymarzonego projektu. Korzystając z
tkanin, oraz koronek z całego świata niemal nie ma projektu, którego realizacja
jest nie możliwa. Dla wymagających projektów tkaniny tworzę poprzez
malowanie oraz ręczne haftowanie, dzięki czemu uzyskują indywidualny
charakter, są niepowtarzalne i oddają temperament właścicielki. To zrozumienie
Państwa wizji daje możliwość zrealizowania projektu w 100% według Państwa
oczekiwań, dlatego ogromną wagę przykładam do pierwszego spotkania, jest
ono kluczowe do tego, aby stworzyć suknię perfekcyjną w każdym calu. W
ofercie pracowni jest również renowacja używanych sukien ślubnych, jest to
alternatywne, ekonomiczne rozwiązanie dla drogich sukien. Suknia po
renowacji dostaje "nowe życie" i nabiera blasku jak prosto z salonu ślubnego.

Cashee Adam Tetela
25-355 Kielce
ul. Zagórska 18A/1
www.casheenaturals.pl
biuro@casheenaturals.pl
tel. 575 251 042

Kolekcja naturalnych kosmetyków Cashee, to znaczenie więcej niż tylko
pielęgnacja skóry. To rytuał stworzony z pożądania…
Zmysłowe i delikatne a jednocześnie zdecydowane w działaniu, tworzą
nieprzerwaną harmonię z naturą.
Pielęgnują i chronią, zaskakując Cię codziennie na nowo. Dają szansę na
poznanie siebie i potrzeb Twojej skóry, zamieniając dotychczasową
pielęgnację w niezapomniany i wyjątkowy rytuał.
Pobudzające zmysły, działające na skórę. Kosmetyki Cashee.

DECO WINGS PAULINA CYMERMAN
ul. Siennieńska 12
27-400 Ostrowiec Św.
studiodecowings@wp.pl
www.decowings.pl

Studio Deco Wings oferuje:
- papeterię ślubną: zaproszenia, winietki, zawieszki, etykiety na alkohol,
numery stołów, karty Menu,
- akcesoria ślubno-weselne: księgi gości, pudełka na koperty, pudełka na
ciasto, pudełka dla gości, poduszki na obrączki, kieliszki weselne, opakowania
na alkohol,
- kompleksowa florystyka ślubna obejmująca: dekorację Kościołów, plenery
ślubne, dekorację miejsca przyjęcia, auta, bukiety ślubne itp.
Wszystko wykonywane ręcznie, z dbałością o każdy szczegół, indywidualnym
podejściem i profesjonalizmem.

Depilconcept Kielce

Ul. Okrzei 18/6
25-252 Kielce
Tel. 603 265 712
www.depilconcept.pl

DepilConcept® wywodzący się z Salonów Kosmetyki Estetycznej i Fryzjerstwa
BodyConcept® jest nową, zupełnie innowacyjną ideą w zakresie depilacji.
Doświadczenie w zakresie kosmetyki estetycznej zgromadzone w ramach
zarządzania siecią BodyConcept liczącą kilkadziesiąt profesjonalnych salonów
na cały świecie, doprowadziły do stworzenia koncepcji biznesowej
DepilConcept®.
DepilConcept® oferuje wyłącznie zabiegi depilacji, fotodepilacji oraz
fotoodmładzania. Tak wąska specjalizacja oraz profesjonalna obsługa to
gwarancja precyzji i szybkości świadczonych usług.

DJ ERATO – Krzysztof Mazur
Oprawa muzyczna imprez
606 470 215
662 239 701
info@djerato.pl
www.djerato.pl

Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych oraz firm szukających wyjątkowej
oprawy swojej imprezy. Zrealizujemy Państwa pomysły do których
podchodzimy w szczególny sposób – zawsze służąc swoim doświadczeniem,
pomocą i poradą w zakresie ich planowania.
Ze strony muzycznej i kwestii nagłośnienia oraz oświetlenia.
Proponujemy:





fachowo dobrany repertuar
konferansjerkę z taktem i wyczuciem
doskonałe zaplecze techniczne – wysokiej jakości sprzęt oświetleniowy i
nagłaśniający
budowę scenografii

Oferta obejmuje:






imprezy okolicznościowe – wesela, poprawiny, bale maturalne, bale
sylwestrowe, bale andrzejkowe, bale gimnazjalne, prywatki, osiemnastki,
półmetki, wieczory panieńskie i kawalerskie
imprezy firmowe – konferencje, bankiety, jubileusze, szkolenia, eventy
imprezy plenerowe – pikniki, festyny,
wszelkie imprezy taneczne – dyskoteki, dancingi, prywatki, itd.

Oprawę muzyczną imprez zapewnia Dj ERATO

DJ MARCIN WILK

tel. 509 870 196
www.marcinwilk.com
dj@marcinwilk.com

Kompleksowa i profesjonalna obsługa imprez muzycznych
20 lat doświadczenia w branży muzycznej.
DJ, wodzirej, Światło, dźwięk, scena. Dekoracje światłem sali, multimedia.
Efekty specjalne: konfetti, bańki mydlane, ciężki dym.
Napis LOVE, duże stojące inicjały.

DJ Piotr Jagiełło

Tel. 509 737 909

Oprawa muzyczna imprez okolicznościowych – DJ, wodzirej, konferansjer.
Dziesięcioletnie doświadczenie w oprawie muzycznej różnego rodzaju imprez,
począwszy od dyskotek, zabaw szkolnych, imprez firmowych i
okolicznościowych po poprawiny
i wesela, pozwala mi oferować moje usługi.
Do każdej imprezy podchodzę profesjonalnie ustalając z organizatorem jaki ma
być repertuar muzyczny oraz schemat jej prowadzenia.
Posiadam szeroki wachlarz muzyczny oraz profesjonalny sprzęt renomowanych
firm w tej branży gwarantujący usługi na wysokim poziomie.

Dominik Musiałek Fotografia

ul. Redutowa 12
26-600 Radom
www. fotograf-radom.pl
email: musialekdominik@gmail.com
tel: 883 437 131

Dominik Musiałek Fotografia to niepospolity radomski fotograf ślubny. Każde
zlecenie traktuję z pełną dbałością o jakość wykonania oraz kreatywnością
niespotykaną u innych fotografów. Wybierając mnie możecie mieć pewność, że
Wasz najważniejszy dzień w życiu będzie starannie przygotowany pod
względem fotograficznym tak, aby zaoferować Wam jedyną w swoim rodzaju
fotografię ślubną.
Moje studio oferuje kompleksowe usługi fotograficzne, fotografię ślubną oraz
sesje ślubne i narzeczeńskie, sesje rodzinne, dziecięce, fotografię chrztu oraz
innych wydarzeń. Mieszkam w Radomiu, ale działam na terenie całego kraju.

GASSU
www.gassu.eu
+48 605-245-538
Kościelna 44, 98-200 Sieradz
office@gassu.eu

GASSU shoes - to oferta butów damskich, ślubnych i wizytowych. W
stałej ofercie znajduje się kilkanaście modeli o wysokości obcasa od 4 do 11,5
cm. Buty są wykonywane z najwyższej jakości naturalnych skór lakierowanych,
satynowych, licowych. Kolekcja ślubna to głównie czółenka i sandałki.
Właścicielem marki jest INDIGO group, w ofercie którego znajduje się
również tworzenie stron internetowych o tematyce ślubnej, pozwalającej
gościom na potwierdzanie swojej obecności oraz poznanie historii Pary Młodej
lub szczegółów imprezy. Więcej informacji na www.gassu.eu

Giacomo Conti

ul. Kopanina 54/56
60-104 Poznań
www.giacomo.pl

Giacomo Conti to firma z elegancką odzieżą męską. Oferta firmy jest
skierowana do mężczyzn, którzy szukają nowoczesnej elegancji, oczekują
modnych krojów marynarek i garniturów. Klienci znajdą tam również obuwie
wizytowe oraz dodatki do swoich stylizacji. Projektanci marki dbają o to, aby
obok klasycznych propozycji w ofercie Giacomo Conti pojawiały się także
najnowsze trendy z branży mody męskiej. W salonach firmowych mężczyźni
znajdą nie tylko bardzo formalne
i wieczorowe garnitury, ale także komfortową, elegancką odzież do pracy, oraz
codzienne, smart-casualowe elementy garderoby. Wszystkie kolekcje marki
charakteryzuje najwyższa jakość wykonania, dbałość o szczegóły, a także
modne wzornictwo.

Goldenmark Center Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 55a
53-611 Wrocław
Tel. 801 000 478
www.goldenmark.com
info@goldenmark.com

Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów złota i srebra lokacyjnego w
Polsce. Działamy na rynku złota od 2010. Nasza grupa to kilkanaście spółek
wyspecjalizowanych w takich obszarach działalności jak sprzedaż złota i srebra
lokacyjnego w postaci sztabek i monet, skup i rafinacja złota, hurtowa sprzedaż
biżuterii czy obrót złotem w Internecie i profesjonalna logistyka.
Posiadamy swój oddział również w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12 lok.906,
na 9 piętrze biurowca HOTEL DAL. Serdecznie zapraszamy.

Hello - Fotografia
www.weddingphotographer.photos
hello@weddingphotographer.photos
tel. +48 694 40 70 70
Hello - Fotografia to najwyższej jakości usługi fotograficzne, które wykonujemy
w całej Polsce jak i we Włoszech.
Nasze prace oprawiamy w najwyższej jakości albumy, fotoksiążki i wydruki.
Bogate pakiety w rozsądnych cenach.

IRYS Producent Biżuterii ślubnej

Siedliska 145B
36-042 Lubenia
tel. 504 096 227
www.irys-bizuteria.pl

Jesteśmy firmą zajmującą się projektowaniem oraz produkcją biżuterii ślubnej i
wieczorowej.
Jako głównego surowca do wyrobu naszych produktów używamy kryształów
Swarovskiego oraz rodowanego srebra pr. 925 .
Dzięki użyciu takich materiałów, nasza biżuteria jest stale piękna i lśniąca .
Biżuterie wykonujemy ręcznie , co czyni ja niepowtarzalną oraz dopracowaną w
najdrobniejszym szczególe.
Posiadamy szeroki asortyment produktów, a na potrzeby Panny Młodej ,
jesteśmy w stanie opracować indywidualny wzór.
Zapraszamy do współpracy sklepy jubilerskie oraz salony ślubne.
Dla odbiorców hurtowych atrakcyjna oferta .
Zapraszam

Jubiler-Kraków R. Król
ul. Sienkiewicza 9B
25-350 Kielce

Strona www: http://jubiler-krakow.pl
E-mail: biuro@jubiler-krakow.pl

Jubiler Kraków to firma, która dzięki długoletniej tradycji wyspecjalizowała się
w tworzeniu najwyższej klasy jubilerskich wyrobów, które towarzyszą klientom
w najważniejszych momentach ich życia.
Każdy produkt posiada certyfikat autentyczności, a także wieczystą gwarancję,
co świadczy o profesjonalizmie i najwyższej jakości oprawianych pod
mikroskopem brylantów.
W ofercie znaleźć można: biżuterię złotą i srebrną, wyroby posrebrzane,
mosiężne, zegarki, a także bezszwowe obrączki z możliwością korekty
rozmiaru. Wyroby nie uczulają i są dostosowane do wygody noszenia.

Centrum obrączek Niewęgłowski, Sieć Salonów Jubilerskich

tel. 723 505 505
e-mail: info@jubilernieweglowski.pl
facebook.com/jubilernieweglowski, facebook.com/centrum-obraczeknieweglowski,
strona: jubilernieweglowski.pl

Centrum Obrączek Niewęgłowski – od wielu lat stajemy się cichym bohaterem
najważniejszych i najpiękniejszych chwil w życiu naszych Klientów.
Wybierając wspólnie Wasze wymarzone obrączki ślubne oferujemy Wam:
wieczystą gwarancję, grawer w prezencie, brylant na szczęście, dożywotnią
korektę rozmiaru oraz wieczystą pielęgnację. Nasze kolekcje obrączek ślubnych
niewątpliwie spełnią Wasze oczekiwania względem tego, co najpiękniejsze i
najcenniejsze. Centrum Obrączek Niewęgłowski – najważniejsze decyzje
podejmuj we właściwym miejscu.

Jubiler Prestige-Art
25-301 Kielce
Sienkiewicza 28
tel. 601 408 444
email. berus@berus.de
www.prestige-art.eu

Jubiler Prestige-Art to część grupy Berus Jubilerstwo która oferuje biżuterie z
własnej produkcji oraz z oferty wybranych światowych producentów.
Spełniamy oczekiwania wymagającego klienta, oferujemy szeroki asortyment
biżuterii złotej, srebrnej i zegarków w o nowym niepowtarzalnym wzornictwie i
z najnowszymi trendami mody. W stałym asortymencie sklepu posiadamy
ponad 2000 kolczyków, 1200 zawieszek, 1500 pierścionków, łańcuszki,
bransoletki, broszki, kolie, spinki i wszystko inne co może sprawić radość wam
lub waszym bliskim.
Nasze obrączki i pierścionki zaręczynowe to najwyższa światowa jakość,
dożywotnia gwarancja i darmowy grawer.

F.P.H.U. Skorpion
Andrzej Chrzanowski
Tumlin Dąbrówka 69
26 050 Zagnańsk

Jubiler Skorpion oferuje ponad 500 wzorów obrączek ślubnych
Salony Jubiler SKORPION są prowadzone od 1991 roku. Łączy nas
umiłowanie piękna biżuterii ze szlachetnych kruszców i szlachetnych
kamieni. Jubiler Skorpion to marka oferująca kolekcje klasyczne oraz unikatową
biżuterię modową . Najwiekszą popularnością cieszą się kolekcje: Diamonds,
Gold, i Silwer

KAROL SĘKOWSKI.COM - Fotografia Ślubna
www.karolsekowski.com
www.facebook.com/foto.aartfs
tel. +48 504091759
@: aartfs@yahoo.pl

- pełen profesjonalizm połączony z przyjazną atmosferą i relacją z Klientem,
- wieloletnie doświadczenie w fotografii ślubnej, - plener w innym dniu bez
dopłaty, - dodatki przygotowane z myślą o rodzicach i świadkach już w cenie
pakietów, - solidnie wykonane fotoksiążki w nowoczesnych aranżacjach i
pięknych oprawach, - dodatkowe albumy dla rodziców w korzystnych cenach, wszystkie fotografie po profesjonalnej, pełnej obróbce i retuszu, - sesja
narzeczeńska oraz podczas przygotowań już w pakietach, bez dodatkowej
opłaty, - bezterminowa galeria internetowa dla każdego z pakietów - pracę na
profesjonalnym sprzęcie marki canon.

KartRami

Ul. Tektoniczna 2/109
25-640 Kielce
https://kartrami.blogspot.com/
j.skrzypiec24@gmail.com

Pracownia rękodzieła KartRami zajmuję się projektowaniem i produkcją z
papieru: kart okolicznościowych, zaproszeń, podziękowań, albumów, winietek,
planów stołów, podziękowania dla gości. Realizujemy projekty na indywidualne
zlecenia, tak by były one dopasowane do upodobań i osobowości osób
zmawiających. Tworzymy całościową galanterię papierową opartą na motywie
przewodnim wesela. Wszystkie produkty są wykonane własnoręcznie z
dbałością o szczegóły, tak aby każdy z nich był niepowtarzany i dopracowany.

KIARA

UL. WARSZAWSKA 156
25-44-14 KIELCE
TEL. 41 331-14-54
GODZ. OTWARCIA PN-PI 10.00- 18.00 SOB 10.00 - 1400
STRONA WWW.SUKNIEKIARA.PL

Suknie które oferujemy to modele z najlepszych polskich i zagranicznych firm.
Naszą ideą jest potraktowanie potrzeb każdej z Was w sposób indywidualny.
Zapraszamy do salonu, aby wspólnie omówić wszystkie szczegóły i wybrać tę
jedną, jedyną najważniejszą suknię - Twoją suknię Ślubną. Pamiętajcie, że
suknie ślubne to nasza pasja.

Klasyki do ślubu

Końskie, ul. Krakowska 59,
tel: 731100330,
strona: facebook.com/klasykislubne

Klasykiem do ślubu to przede wszystkim, doświadczenie, pasja i
profesjonalizm. Priorytetowym celem naszych usług jest zadowolenie naszych
klientów i jak najwięcej par oczu pełnych podziwu skierowanych w tym
wyjątkowym dniu w stronę Państwa Młodych. Każda para młoda jest
obsługiwana indywidualnie, zarówno pod względem wyboru przystrojenia auta,
tablic rejestracyjnych, jak i wyborze trasy przejazdu, czy stylu jazdy kierowcy.
Auta zabytkowe to przede wszystkim nasze hobby. W chwili obecnej
dysponujemy Mercedesem W108 250s, z 1966 roku, jednak już niebawem do
naszej oferty dołączy perłowy Mercedes W115 z 1974 roku. Gwarancja
elegancji i zadowolenia! Zapraszamy!

Kuźnia Smaków

Tokarnia 303
26-060 Chęciny
e-mail: biuro@karczmatokarnia.pl
http://karczmatokarnia.pl/

Unikalne w skali kraju menu przygotowane z produktów najwyższej jakości,
które dostarczane są do nas wyłącznie od producentów regionalnych.
Serwujemy dania absolutnie wyjątkowe, wszystkie w duchu tradycji
kulinarnych województwa świętokrzyskiego.
Nasze wnętrza w połączeniu z możliwością organizacji ślubów w kościele z
XVIII wieku który znajduje się na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej tworzą
niepowtarzalny obraz przyjęć weselnych w trendach staropolskich,
rustykalnych, boho.

La Baguette

www.labaguette.pl
ul. Silniczna 13
Kielce

La Baguette wyjątkowe miejsce na słodkiej mapie Kielc. To wypieki
tworzone z pasją, sercem i z pomysłem. Słodkości wychodzące spod ręki La
Baguette tworzone są z naturalnych produktów pochodzących od sprawdzonych
dostawców i nie zawierają sztucznych barwników, aromatów ani ulepszaczy.
Specjalnością La Baguette są zawsze świeże tarty na kruchych maślanych
spodach,
z nadzieniem przygotowanym z najlepszej jakości składników. Przykładem
może być popisowy produkt marki – tarta z kremem na bazie mascarpone, której
uwieńczeniem jest ręcznie przygotowywana konfitura malinowa, stworzona w
100% z owoców bez dodatku cukru! Wyrafinowany smak klasycznego
amerykańskiego brownie to z kolei zasługa wysokiej jakości gorzkiej czekolady
zawierającej 72% kakao oraz przepisu dopracowywanego przez ponad pół roku.
Ideą La Baguette jest szukanie smaków wychodząc wciąż poza strefę komfortu
oraz dbałość o najwyższą jakość produktów – bo jakość jest ważniejsza niż
ilość.

LANCERTO S.A.
ul. Podzwierzyniec 29
37-100 Łańcut
Galeria Echo
ul. Świętokrzyska 20
25-406 Kielce
tel.: 607 073 420
e-mail: kielce@lancerto.com
www.lancerto.com

LANCERTO to marka mody męskiej specjalizująca się w klasycznej odzieży
formalnej i smart casual. Kolekcje marki powstają z myślą o mężczyznach
ceniących wygodę i elegancję. Ekskluzywnie wyselekcjonowane tkaniny,
perfekcyjny krój oraz staranność wykończenia to pewność nienagannego
wizerunku w każdej sytuacji.

LANCERTO is a men's fashion brand specializing in classic formal and smart
casual clothing. Collections are designed for men who appreciate comfort and
elegance. Exclusively selected fabrics, perfect fit, and the utmost care for the
finish are a guarantee of an impeccable image in any situation.

Lovely Pictures
Kinga Stępień

ul. Mieszka I 5/1
28-300 Jędrzejów
tel. 787 541 405

Imprezowa Fotobudka Lovely Pictures
Szukasz niezapomnianej atrakcji na swoja imprezę ?
Chcesz zaskoczyć znajomych ?
Najlepszą zabawę podczas imprezy gwarantuje
fotobudka Lovely Pictures 
Fotobudka jest mobilnym urządzeniem wykonującym zdjęcia najwyższej
jakości z błyskawicznym wydrukiem .
Twoi goście sami za pomocą ekranu dotykowego wykonają nielimitowana ilość
zdjęć wykorzystując różne śmieszne gadżety .
Atrakcja dla każdego w każdym wieku kto lubi dobra zabawę 
Doskonała atrakcja na ; wesela, studniówki, eventy, urodziny, komunie,
wieczory panieńskie, kawalerskie, festyny, targi, imprezy firmowe .

Dekoracja światłem LUMIN

Facebook: Lumin Dekoracja światłem LED
Tel: 510 900 885
e-mail: elumin@o2.pl

Swoją ofertą wychodzimy na przeciw oczekiwaniom Par Młodych w zakresie
oświetlenia sali weselnej. Zapewniamy statyczne oraz dynamiczne oświetlenie
parkietu wraz z projekcją imion bądź innych treści, zgodnie z życzeniem
Klienta.
Zakres naszych usług dobierany jest indywidualnie, dostosowany do potrzeb i
budżetu Naszych Klientów. Usługi wykonujemy na najwyższym poziomie,
zapewniając bezpieczeństwo.
Wyróżnia Nas solidność, przyjazne i indywidualne podejście do każdego
Klienta.
Wykonujemy swoją pracę z wielkim zaangażowaniem, by ten najważniejszy
dzień w życiu Państwa Młodych był niepowtarzalny i magiczny.

Łazur sp.j.

Kowalowy 134
38-200 Jasło
biuro@firmalazur.pl
www.obraczki.pl
tel. 13 44 56 130

Firma Łazur to renomowany polski producent obrączek i pierścionków
zaręczynowych, dystrybutor biżuterii ślubnej i okazjonalnej. Na rynku działamy
już od lat 80. Wówczas to w Jaśle powstał nasz pierwszy zakład jubilerski.
Obecnie współpracujemy z ponad 1000 partnerów handlowych, dzięki czemu
nasza biżuteria ślubna dostępna jest na terenie całego kraju. Za swoje
wyroby byliśmy wielokrotnie nagradzani, otrzymując szereg prestiżowych
wyróżnień potwierdzających jakość naszych produktów.
Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy konfigurator obrączek 3D. Serdecznie
zapraszamy na naszą stronę internetową www.obraczki.pl – uruchom swoją
wyobraźnię, stwórz swoje wymarzone obrączki.

MARILYN Sp. z o.o.- Sp.k.
ul. Romanowska 131
91-174 Łódź
Strona: www.marilyn.pl,
sklep online: www.e-marilyn.pl
Facebook: https://www.facebook.com/marilynpl/
e-mail: info@marilyn.pl

Marka MARILYN skierowana jest do nowoczesnych kobiet ceniących sobie
wielkomiejski szyk w gustownym wydaniu. Firma w przeciągu 25 lat swojej
działalności sukcesywnie budowała i umacniała swoją pozycję w branży
pończoszniczej. Obecnie oferuje luksusowe wyroby najnowszej generacji. W
asortymencie MARILYN znajdują się: linia klasyczna, kolekcja modowa
fashion, elegancka linia Lux Line, designerska kolekcja Patrizia Gucci for
MARILYN, która jest niczym biżuteria dla nóg.
W sklepach MARILYN dostępna jest również elegancka i niezwykle kobieca
kolekcja Poupée, która uwodzi wszystkie zmysły.
W Kielcach salony znajdują się w Galerii Echo oraz w Galerii Korona Kielce.

Miarowa Sowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dewońska 13/11
25-637 Kielce
tel. 515 187 770
email: miarowasowa@gmail.com
www.miarowa-sowa.pl

Miarowa Sowa to miejsce gdzie dzielimy się z Wami naszą pasją, jaką jest
szycie i projektowanie. Staramy się, aby rękodzieła przez Nas tworzone były
oryginalne i unikatowe. Mamy nadzieję, że znajdą tutaj Państwo coś dla Siebie i
Swoich bliskich. Zapraszamy do odwiedzania Naszej strony i Naszych stoisk.

Nakaja Art. Sp. J A.T. Wadoń

Ul. Brzeska 6T
31-998 Kraków

Firma Nakaja Art. organizuje niepowtarzalne pokazy pirotechniczne na
uroczystościach weselnych i nie tylko. Pasja tworzenia i dbałość o każdy
szczegół sprawiają, iż organizowane przez nas widowiska pozostają w pamięci
na zawsze.

Artystyczna Pracownia Krawiecka Małgorzaty Obajtek

Salon sukien ślubnych w Krakowie ul. Św. Filipa 13,
Tel. 512 142 739

Każda suknia ślubna 1300zł polecamy suknie gotowe i na zamówienie szyjemy
wszystkie wzory www.obajtek.pl

Pracownia artystyczna „Papierowy ptak”
Anna Ptak
ul. Ogrodowa 6/2
28-200 Staszów
e-mail: papierowy-ptak@o2.pl
www.facebook.com/PapierowyPtak

Pracownia artystyczna „Papierowy ptak” zajmuje się ręcznym wykonywaniem
zaproszeń (Ślub, Komunia, Chrzest, Urodziny, Rocznice), dodatków takich jak
winietki, zawieszki na alkohol, menu, podziękowania dla gości, plany stołów,
ściany z papierowych kwiatów, kartki okolicznościowe i wiele innych w
zależności od potrzeb. Posiadamy własne wzory jednak chętnie realizujemy
indywidualne zamówienia i nowe pomysły. Pracownia ciągle się rozwija by jak
najlepiej spełniać Państwa oczekiwania.

PRACOWNIA MANUFAKTURA ELŻBIETA MAZUR-PIĘTA

39-300 MIELEC, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14
tel. 501 973 735
e-mail: biuro@pracownia-manufaktura.pl
www.pracownia-manufaktura.pl

ZAPROSZENIA ŚLUBNE
WINIETKI NA STOŁY
TABLICE Z ROZMIESZENIEM GOŚCI
NUMERKI NA STOLIKI
ZAWIESZKI NA BUTELKI
MENU WESELNE
PUDEŁKA NA CIASTO
KSIĘGI GOŚCI
PUDEŁKA NA KOPERTY
REALIZUJEMY INDYWIDULANE PROJEKTY ZAPROSZEŃ I
ELEMENTÓW PAPETERII

ProjectBand
tel. 606 76 45 69
e-mail: szymon@igama.pl
www.projectband.pl
www.facebook.com/projB

ProjectBand to gwarancja udanej imprezy. Niezliczona ilość zagranych imprez i
wieloletnie doświadczenie muzyków sprawia, że wyzwalamy w publiczności
pozytywną energię przez co staje się ona cząstką naszego zespołu.
Co nas cechuje?
- Niezmienny 5-osobowy skład zespołu, grający wyłącznie na żywo.
- Prowadzimy zabawy integracyjne dla gości w trakcie imprezy
- Repertuar dostosowujemy do publiczności która jest na imprezie
- Posiadamy w ofercie repertuar do wspólnego biesiadowania przy stołach
- Używamy profesjonalnych instrumentów, nagłośnienia i oświetlenia
- Dbamy o to by każdy gość mógł pobawić się przy swojej muzyce a dobre
wspomnienia towarzyszyły mu jeszcze przez długi czas.
Zapraszamy do współpracy

Przetwórnia Mięsa Kamiński
ul. Otrocz 13
25-332 Kielce
+48 502 524 429
tel. 41 369 21 33;
info@kaminski.kielce.pl
www.kaminski.kielce.pl
Polub nas na facebook’u!
www.facebook.com/kaminskikielce

Przetwórnia Mięsa Kamiński to firma rodzinna, zarządzana przez
członków rodziny. Firma została założona w 1991 roku w Kielcach przez
Danutę i Antoniego Kamińskich w Kielcach. Od samego początku działalności
firma przywiązuje wielką wagę do jakości wytwarzanych produktów i
zachowania ich tradycyjnego polskiego smaku. Zadowolenie i uznanie coraz
większej liczby konsumentów jest najlepszą motywacją do ciągłego rozwijania
przedsiębiorstwa i ulepszania produktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu,
dbałości o surowiec najwyższej jakości, tradycyjnym recepturom dostarczamy
naszym klientom produkty, których od Nas oczekują.

Rec Studio

www: rec-studio.com.pl
e-mail: kontakt@rec-studio.com.pl
tel: 784 818 615, 604 830 350

Nasza ekipa składa się z czterech osób - trójka operatorów oraz fotografka :)
Stanowimy zgrany zespół, dzięki czemu nie odczujecie naszej obecności w
chwilach, kiedy to Wy jesteście najważniejsi. Projekty filmowe realizujemy
lustrzankami, wykorzystujemy też ujęcia z lotu ptaka. Fotografie jakie od nas
otrzymacie ukazują zatrzymane chwile, spojrzenia i emocje. Zdecydowanie
unikamy typowych pozowanych zdjęć, a dla zachowania klimatu
wykorzystujemy głównie światło zastane. Należymy do prestiżowych
organizacji zrzeszających filmowców i fotografów z całego świata.

Słodki Cupcake
Pracownia cukiernicza
Polichno 115 26-060 Chęciny
Tel. 570425005
Adres https://www.facebook.com/slodkicupcake/
http://slodkicupcake.blog.pl/

Wyjątkowe miejsce, w którym powstają wyjątkowe słodkości na jeden
z najważniejszych dni w Waszym życiu.
Pewne sprawy pojawiają się na naszej drodze bardzo nieoczekiwanie, przewracając życie do
góry nogami.
Tak też i ja, absolwentka krakowskiej Technologii Żywności z tytułem dietetyka,
postanowiłam przerodzić swoją drugą pasję, pieczenie w… małą cukierenkę.
Mając wiedzę i świadomość, jak ważną kwestią jest zdrowe odżywianie, pracuję na
najwyższej jakości składnikach, nie używając sztucznych aromatów i ulepszaczy. W moich
wypiekach znajdą Państwo naturalną śmietankę, prawdziwe mascarpone, masło oraz owoce,
pochodzące od sprawdzonych dostawców.
Słodkości przygotowuję na własnych recepturach, opracowanych tak, aby były lekkie,
przyjemne w smaku oraz niepowtarzalne. W ofercie znajdą Państwo torty okolicznościowe
(urodziny, chrzty, komunie) a także torty weselne klasyczne, torty muffinkowe, słodkie stoły,
ciasta czy winietki i podziękowania dla gości weselnych.

Pracownia Fryzjerska Style4You
Mniów ul.Centralna 2
533288281
www.facebook.com/PFStyle4You
stacherakrzysiek@gmail.com

Pracownia fryzjerska Style4You oferuje usługi fryzjerskie na wysokim
poziomie.
Nasz Pracownia powstała z myślą o wymagających Klientach, dla których
ważna jest najwyższa jakość usług fryzjerskich. Oferujemy najlepsze kosmetyki
oraz profesjonalną i miłą obsługę.
Proponujemy Państwu ekskluzywne kosmetyki do włosów włoskich firmy,
które są dostępne tylko w profesjonalnych i ekskluzywnych Salonach
Fryzjerskich. Oferujemy również sprzedaż kosmetyków dzięki którym zadbacie
o swoje włosy również w domu.
Wszystkie koloryzacje w naszej Pracowni wykonujemy z użyciem olejku TCA.
Doskonałe nawilżenie, trwałe kolory i spektakularny blask sprawiają, że TCA
pokochały wszystkie nasze Klientki.
Decydując się na dekoloryzację proponujemy skorzystać z zabiegu 4Plex4Bond,
który zapobiega uszkodzeniom struktury włosów i wpływa w znaczny sposób na
ich siłę i piękno.
Oferujemy Państwu pełen zakres usług fryzjerskich: fachową poradę,
regenerację, strzyżenie, farbowanie oraz fryzury ślubne. Na bieżąco
uzupełniamy naszą ofertę strzyżeń i koloryzacji w zależności od najnowszych
trendów mody. Częste szkolenia zapewniają ciągły rozwój naszej ekipy. Nasza
Pracownia jest komfortowo wyposażona w sprzęt fryzjerski najwyższej jakości.

TIANDE

www.tiande.com.pl
biuro@tiande.com.pl
tel: 602 159 366
ul. Sienkiewicza 78
Pasaż Zielony Grand Hotel
25-501 Kielce

Produkty tianDe to kolekcja wysokiej jakości kosmetyków, opracowana na
podstawie starożytnych receptur medycyny Wschodu i najnowszych badań
naukowców. Aktualnie pod marką tianDe znajdziemy kosmetyki do pielęgnacji
twarzy, ciała, włosów, kosmetyki do makijażu, środki higieny osobistej,
produkty ekologiczne i wiele innych.
Produkty tianDe wyprodukowane są na bazie naturalnych składników
pochodzących z czystych, ekologicznych terenów Tybetu i Ałtaju, które w
połączeniu z nanotechnologią i wielowiekowym doświadczeniem chińskiej
medycyny tradycyjnej dają doskonałe efekty działania holistycznego.
Dzięki wysokiej zawartości procentowej aktywnych składników, produkty
tianDe wyróżniają się dużą skutecznością. Rezultaty stosowania tych
preparatów porównywalne są do oddziaływana terapeutycznego.
Wysoka jakość produkcji produktów tianDe
międzynarodowym certyfikatem ISO 9001-2000.

potwierdzona

jest

Ubezpieczenia Armii Krajowej 8 Mateusz Staszewski
28-200 Staszów
ul. Armii Krajowej 8
tel: 608572717
tel:697606475
e-mail: mgronostaj1@o2.pl
strona: https://www.facebook.com/pg/Luksusowy-Oldsmobile1445236065778480

Wynajem zabytkowego auta na wesela, śluby, wieczory panieńskie i
kawalerskie, bale maturalne, bankiety i imprezy okolicznościowe.

Fotografia ślubna Paweł Szczeciński

www.pawelszczecinski.pl
www.vivesa.pl
tel. 605989287

Żaden tekst nie odda tego jakie zdjęcia ślubne robię. Ładny, romantyczny tekst o
pasji, momentach, emocjach i uczuciach potrafi stworzyć prawie każdy, ale nie
każdy potrafi tworzyć piękne fotografie. Żaden piękny tekst ich nie opisze. To
zdjęcia się liczą, to zdjęcia należy oglądać. Tylko bogate portfolio może
odzwierciedlić to jakie fotograf wykonuje zdjęcia... Jakie są moje fotografie?
Przekonajcie się sami na mojej ślubnej stronie internetowej
www.pawelszczecinski.pl . One mówią same za siebie. Zapraszam.

You & Me Fotografia i Film
www.fotomilena.pl
https://www.facebook.com/weddingphotographyyoume/
tel.605 516 660
Zawsze wychodzimy poza zwykłą dokumentację ślubu, pokazujemy emocje,
uczucia… to, co najważniejsze tego dnia. Dbamy o szczegóły, pracując
dyskretnie i twórczo. Stworzymy Wam zdjęcia oraz film ze ślubu, które staną
się skarbem przez Wasze życie, do których będziecie wracać przez wiele lat...
Każde wesele to dla Nas inna historia do opowiedzenia – toteż do każdej pary
podchodzimy indywidualnie. Nie powielamy schematów. Pokazujemy emocje,
uczucia! Zarówno te na pierwszym, jak i na drugim planie– równie ważnym.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte na rynku polskim i zagranicznym
. Naszą pracę cechuje profesjonalizm i miła atmosfera. Zawsze dbamy o to, aby
Nasz klient otrzymał najwyższy poziom usług , o czym może zaświadczyć
ponad 140 szczęśliwych par.

Zabawy bez mamy
Kostomłoty Pierwsze, ul. Maciejówka 42
26-085 Miedziana Góra
tel.728 510 764 e-mail zabawybezmamy@gmail.com
www.zabawybezmamy.com

Zabawy bez mamy
to animacje dla dzieci na weselach i przyjęciach okolicznościowych, piknikach, festynach,
Zajmujemy sie kompleksową obsługą imprez dla dzieci. Prowadzimy animacje na weselach,
chrzcinach, komuniach, festynach, eventach, przyjęciach okolicznościowych. Tworzymy mini
kluby w terenie, w galeriach handlowych, na imprezach firmowych.
Wynajmij nas na wesele, komunie, chrzciny. Podczas gdy My zajmiemy się Małymi gośćmi ich
opiekunowie będą mogli swobodnie bawić się na przyjęciu.
tel.728 510 764 e-mail zabawybezmamy@gmail.com
www.zabawybezmamy.com

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Podhale

ul. Jana Karskiego 52
25-214 Kielce

Zajmujemy się organizacją słodkich stołów na wszelkiego rodzaju przyjęciach.
W naszej pracowni cukierniczej wszystkie wypieki tworzone są przez
profesjonalistów i pasjonatów cukiernictwa, dlatego każda realizacja jest piękna
kompozycją smaków i barw.

