FORMULERINGSHJÄLP

hu r f orm u l e r a r m a n e n inbjudan?
När man får en inbjudan till ett bröllop i brevlådan skall hjärtat bulta lite extra! Åh, vilket tjockt fint
papper, vilka härliga färger, och vilket fint typsnitt. Detta bröllopet ser jag verkligen fram emot! Det är
därför det är så viktigt att vara noga med både texten och utformningen av inbjudningen, så att Era gäster
får rätt känsla från början.

så va d ska l l det stå ?
Vilka det är som gifter sig!!
Vilken dag, vilken tid, och vilken plats.
Vem som bjuder in?
(formellare bröllop där föräldrarna betalar en stor del brukar man låta dem bjudna in)
Vilken klädsel som förväntas.
När skall man osa och hur?
Vem/vilka är toastmaster/madame/par, och skall man i så fall föranmäla sig om man vill hålla tal?
Hur skall man föranmäla sitt tänkta tal?
Presenter? Finns lite med vett och etikett om detta, men idag är det inte ofint att be om en pengagåva
istället för att vara registrerad i olika butiker…
Blir det middag? Buffé? Eller bara snittar? Ge dina gäster möjligheten att förbereda sig.
Barn? Välkomna? Varna i så fall för hög musik & Alkohol. Får de det roligare hos barnvakten ikväll?
Undantas barn som ammas?
Är bröllopet på annan ort kanske ni har förbokat vissa hotell? Ange vilka och telefonnummer dit.
Blir det kanske brunch dagen efter?

exempel klassisk formulering:

f r a msida

Varmt välkomna
till bröllopet mellan

Ert Namn
+
PartnensNamn
lördagen den datumet
månadens namn tvåtusenarton
vigseln startar klockan 00.00 i kyrkan
därefter blir det
middag, mingel och fest
Klädsel: Mörk kostym

ba k sida :
TRANSPORT?
Eftersom vi gifter oss vid denna kyrkan, och sedan har festen här, så har vi fixat en buss till
och från festlokal. Så parkera bilen på festlokalen, så går bussen klockan 00.00.
BARN:
Vi älskar era barn, och de är hjärtligt välkomna under vigseln om ni vill. Festen har vi däremot anpassat
efter vuxna, med hög musik och alkohol. Vi litar på att ni själva fattar det beslut som passar er familj bäst.

RSVP:
Vi vill gärna veta om huruvida ni kan komma senast den (1 månad innan bröllopet?) för att hinna
planera. Osa gör man till vårmailadress@bröllopsyra.se. ange aven då om ni har några allergier
eller om ni behöver någon specialkost.

TAL:
Vi älskar tal och spex, men för att kunna äta vår mat varm, ser vi gärna att ni föranmäler
detta till vår toastmaster & toastmadame på
världensbästa@toastmastepar.se

GÅVOR:
Vi har redan allt man kan tänkas behöva, men känner man att man vill ge bort något till oss, så kommer
det att finnas en liten sparbössa på bröllopet där man kan dricksa till vår smekmånad.

BOENDE:
Vi vet att ni är många som reser långt för att gå på vårt bröllop.
Därför har vi flaggat hos dessa hotell:
Alternativ I

Alternativ II

Hotell Bröllop 1

Hotell Bröllop 1

Adressrad 1

Adressrad 1

Stad

Stad

Mail: xxxx@xxxx.se

Mail: xxxx@xxxx.se

Telefon: 0703 64 54 95

Telefon: 0703 64 54 95

Ange våra namn när ni bokar så får ni 10% på din vistelse.
Hoppas att vi syns!!!

