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Min Bryllups Bog Maria Stegeman Hent PDF Sådan blir jeres drømme bryllup til virkelighed!

At fejre bryllup er et af jeres livs største begivenheder, så drømme brylluppet skal selvfølgelig være helt
perfekt.

I denne bog får I inspiration og ideér til hvordan i kan forberede den store dag, så I undgår at ligge søvnløse
om natten og bekymre jer om alle detaljerne.

Bogen fokuserer på at give jer en god start til planlægningen af den store dag, som vil resultere i det perfekte
bryllup ud fra jeres specifikke ønsker.

I bogen findes der en Guide med huskelister til brylluppets forskellige dele, der kan man bland andet skrive
en gæsteliste, hvad menyen skal stå på, gave ønske liste, og meget mere.

Der er plads i bogen til at skrive tanker og idéer ned, og der er plads til at klistre billeder ind, så man kan
bruge bogen som en mindes bog årene efter.

Bogen er også en perfekt gave til det kommende brudepar.
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