
PÅMINNELSE! Inbjudan till Bröllopsfeber – Sveriges största
bröllopsmässa
Varmt välkommen till Bröllopsfeber i Stockholm och Göteborg!

Sveriges största bröllopsmässa 

Varmt välkommen till Bröllopsfeber, Sveriges största Bröllopsmässsa. 

Vi har samlat det mesta och bästa ur branschen, för alla smaker och budgetar. Allt för bröllopet finns att hitta på Bröllopsfeber.

Under två dagar bjuds det på överraskningar, shower, tävlingar, inspiration och möjlighet till en kontakt mellan våra utställare och alla tusentals
brudpar, vänner och bekanta som vallfärdar till Stockholm och Göteborg för att besöka Bröllopsfeber.

"Bröllopsfeber arrangerar Sveriges största bröllopsmässor i Malmö, Göteborg och Stockholm. På varje
mässa är det cirka 300-400 utställare, det bjuds på underhållning och tävlingar där man kan bland
annat kan vinna Drömbröllet värde cirka 150 000 kronor."

Bröllopsfeber i Stockholm 

Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
Datum & tid: lördag 18 februari 10-17, söndag 19 februari 11-16

Bröllopsfeber i Göteborg

Plats: Svenska mässan
Datum & tid: lördag 18 februari 10-17, söndag 19 februari 11-16 

För pressackreditering: Merih Thea, merih@brollopsfeber.se, 0769-421234

Mer information på brollopsfeber.se.

Varmt välkommen!

Om Bröllopsfeber

Varje år gifter sig cirka 50 000 par i Sverige och från frieriet till bröllopet är det en hel del att ordna.  

För att underlätta planeringen av bröllop för blivande brudpar och naturligtvis för de som funderar på att gifta sig arrangerar Bröllopsfeber
Sveriges största bröllopsmässa i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under två hela dagar bjuds det på fantastiska erbjudanden, rabatter,
tävlingar där man bland annat kan vinna sitt drömbröllop, tips och råd från branschexperter, inspiration, riktigt bra underhållning och
provsmakningar –bland annat kan du smaka på de finaste tårtorna och vackraste bakelserna ackompanjerade till fantastiska drycker.

I år samlas mellan 300-400 utställare i alla städer, alla experter inom bröllopsbranschen. Alltifrån guldsmeder, tårtmakare,
bröllopskoordinatorer, slottsägare, designers, fotografer, musiker finns på plats för att hjälpa och underlätta planeringen och organiseringen av
för många den viktigaste händelsen i livet, bröllopet.

Bröllopsappen



 365 dagar om året kan blivande brudpar ta del av hundratals erbjudanden och rabatter från våra utställare och
samarbetspartners. 

Appen finns att ladda ner på App Store och Google Play. 

Drömbröllop

Bröllopsfeber vet att det kan vara svårt att få ihop budgeten till drömbröllopet, därför har vi nu slagit samman med utställare och sponsorer så
att ett par kan vinna sitt drömbröllop! Det totala värdet uppgår till ca 150 000 kronor. Mer information om tävlingen finner du på vår hemsida,
www.brollopsfeber.se

Romantisk kryssning med Birka Cruises

När man  köper biljetterna via vår hemsida får man 100 kronor i rabatt per biljett, tillträde före i kön samt gå andra mässdagen gratis. Dessutom
bjuder Bröllopsfeber på en romantisk kryssning med Birka Cruises, värde 1200 kronor. På vår biljettsida hittar du all information om alla våra
biljetter.

Dag och tid för Bröllopsfeber

Malmö, 4-5 februari, Slagthuset – Länk till biljettsidan

Stockholm, 18-19 februari, Stockholmsmässan i Älvsjö – Länk till biljettsidan

Göteborg, 18-19 februari, Svenska Mässan – Länk till biljettsidan 

För ytterligare information och högupplösta bilder vänligen kontakta:   

Merih Tasbas │Telefon: 0769-421234 │E-mail:  merih@brollopsfeber.se   


