
PROČ NAVŠTÍVIT SVATEBNÍ VELETRH? 

 

Gratulujeme, jste zasnoubeni. Víte, že na svatbu budete zřejmě potřebovat 12 a více 

svatebních dodavatelů a služeb? Jen si to zlehka spočítejme – místo na obřad a hostinu, 

oddávající, svatební šaty, oblek pro ženicha, fotograf, snubní prsteny, květiny a dekorace, 

svatební oznámení, hudba, dort, vizážistka, kadeřnice, dále například kameraman, catering, 

doprava, svatební koordinátor atd. Na internetu dnes najdete nepřeberné množství kontaktů 

na různé svatební dodavatele, ale jak se v nich zorientovat a správně si vybrat? Přece jen 

jde o jeden z vašich nejvýznamnějších dní v životě. A ať už plánujete svatbu malou či větší, 

zasloužíte si, aby byla perfektní a dle vašich představ. Výběr správných dodavatelů zde hraje 

velmi důležitou roli a svatební veletrh je ideálním místem, jak je najít. Přijďte se inspirovat na 

Svatební Expo! 

 

o spousta svatebních dodavatelů na jednom místě 

o najdete zde vše, co na svatbu můžete potřebovat 

o ušetřete čas – nemusíte obíhat obchody a showroomy 

o poznejte se s dodavateli osobně už na veletrhu a proberte své představy o svatbě 

o získejte veletržní slevy nebo zvýhodněné nabídky 

o načerpejte s partnerem, maminkou, družičkou, svědkyní… tu správnou svatební 
atmosféru 
 

o společenská událost v prostředí luxusního hotelu, kde se potkávají snoubenci, 
svatební odborníci a lidé se zájmem o svatby 
 

o vychutnejte si návštěvu se skleničkou vína, prosecca, koktejlem, vynikající kávou 
nebo dobrotami od cukrářů a vystavovatelů z řad cateringu 
 

o nezapomeňte s sebou vzít i vaše děti. Je pro ně připravený zábavný dětský koutek.  

o s návštěvou dostanete navíc zdarma Svatební Expo Magazín plný kvalitních článků a 
informací o dodavatelích 
 

o náš veletrh je přirozeně bezpečný – je rozdělený do členitých prostor několika pater, 
a tudíž s menší koncentrací lidí na jednom místě, všechny prostory jsou větratelné 
(mají okna), s dostatkem sociálních zařízení s pravidelným úklidem a dezinfekcí, 
stojany s dezinfekcí rozmístěny v rámci celého veletrhu 

 

 

 

https://www.svatebniexpo.cz/cs 
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