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SVATEBNÍ ONLINE VELETRH 

SOBOTA 10–18 / NEDĚLE 10–15
30. - 31. 1. 2021

VSTUP ZDARMA

PARDUBICKÝ KRAJ

50 vystavovatelských firem. 34 vystavovatelských firem.

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

25 vystavovatelských firem.

KRAJ VYSOČINA

Vážení a milí snoubenci,
srdečně Vás i Vaše rodiče a blízké zveme na 17. ročník Svatebního veletrhu Pardubice, který proběhne v tradič-
ním termínu v sobotu a neděli 30. a 31. ledna 2021. Nadcházející ročník bude specifický, a to tím, že proběhne 
v ONLINE verzi z pohodlíčka Vašeho domova. nebudete potřebovat žádnou speciální techniku - jen počítač či 
tablet nebo mobil. Nečeká Vás žádná virtuální realita, ale spojení kvalit online světa na 1 místě, a to na webu.

Součástí veletrhu bude také doprovodný program, který snad neopomine módní přehlídky svatebních a spo-
lečenských šatů, hudbu, tanec, povídání s praktickými ukázkami o trendech svatebních kytic a dekorací, sva-
tebních dortů a moderní gastronomie pro Váš velký den D.  Ročník 2021 bude rozhodně jiný, nicméně některé 
naše stávající kvality rozhodně pro Vás uchováme. 

Co nepromeškat?

• zajímavý doprovodný program pro oba 2 dny veletrhu

• soutěž o svatební cestu do luxusního spa resortu 
 Tree of Life**** v Lázních Bělohrad.

• tombolu v obou dvou dnech - stačí jen vyplnit anketu

• 3 plná podlaží vystavovatelů, kteří Vám profesionálně 
 pomohou s Vaším dnem D

• exkluzivní veletržní ceny, které běžně jinde nenajdete

• VSTUP ZDARMA

• všechny aktuality a podrobnosti sledujte na našem FB

30. - 31. ledna 2021

SOBOTA A NEDĚLE

online z pohodlí domova

Generální partner

Hlavní partneři
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Svatba je jeden z nejkrásnějších dní vašeho života, na kte-
rý se vzpomíná po celý život“ Aby vaše svatba byla skvělá 
a svatební hosté na ni ještě dlouho vzpomínali, je potřeba 
vše pečlivě naplánovat a zorganizovat. Svatební agentura 
se specializuje na kompletní svatební servis, který je podlo-
žen dlouholetými zkušenostmi již od roku 2004. Věřte, že 
nám bude velkou ctí, svěříte-li organizaci vašeho slavnost-
ního dne právě do našich rukou. 

• SVATEBNÍ KOORDINACE 

• SVATEBNÍ DEKORACE

• SVATBA NA KLÍČ

Přejete si krásnou svatbu na mlýně v dřevěné stodole, kde 
budete mít celý objekt k dispozici jen pro Vás? Předáme 
Vám klíče a můžete si užít nádherný víkend. Součástí objek-
tu je ubytování, hospůdka, malý sklep, venkovní altánek, gril, 
posezení, ohniště, hřiště pro děti a ubytovací kapacita. 

Svatební salon zastupuje výhradně značku španělského vý-
robce a návrháře luxusních svatebních šatů pro Českou i 
Slovenskou republiku. Tento návrhář udává trendy svatební 
módy. Kdo chce jít dle nejnovějších světových trendů a hle-
dá něco vyjímečného, rozhodně by nás měl navštívit.

Co děláme

Fotogalerie

Připojit se k živému vysílání Prohlédnout další videa

RAJSKY WEDDING

Rajsky Wedding

V Ráji 501

530 02 Pardubice

Telefon: 606 780 171

rajskywedding@gmail.com

www.rajskywedding.cz

Otevírací doba
Pondělí 9:00 - 17:00

Úterý 9:00 - 17:00

Středa 9:00 - 17:00

Čtvrtek 9:00 - 17:00

Pátek 9:00 - 17:00

Sobota 8:00 - 12:00
Přečtěte si, co vše Vám nabízíme

Fotogalerie našich produktů

Rajsky Wedding

Online chat
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RAJSKY WEDDING

Srdečně Vás zveme 
do nového salonu, 

který otevíráme 
30. února 2019 

www.rajskywedding.cz

Otevírací doba
Pondělí 9:00 - 17:00

Úterý 9:00 - 17:00

Středa 9:00 - 17:00

Čtvrtek 9:00 - 17:00

Pátek 9:00 - 17:00

Sobota 8:00 - 12:00

Rajsky Wedding
V Ráji 501

530 02 Pardubice

Telefon: 606 780 171

rajskywedding@gmail.com

www.rajskywedding.cz

Rajsky Wedding


