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Co króluje w modzie ślubnej? 
 
Coraz częściej młode pary planujące swój ślub zwracają uwagę na trendy panujące w danym roku i chcą 
za nimi podążać. Coraz więcej osób decyduje się na śluby tematyczne. Zazwyczaj opierają się one na 
motywie z jakiegoś filmu albo pokazują osobiste pasje i zainteresowania pary młodej. Liczna grupa stawia 
także na kolor przewodni. Decydując się na taki krok, nie możemy zapomnieć o barwach jakie królują 
danego roku. Jakie są to kolory w 2020 roku? 
 
● kolor roku 2020 wg. Pantone - Classic Blue, 
 
● Neo-Mint, 
 
● Purist Blue,  
 
● Cassis, 
 
● Cantaloupe, 
 
● Mellow Yellow. 

Suknie ślubne - co powinna wybrać Panna Młoda w 2020 roku? 
 
Moda zmienia się dość szybko, jednak od lat popularne są suknie w stylu rustykalnym. Delikatna, subtelna 
koronka w stylu boho idealnie współgra z uroczystym klimatem i nadaje jej jeszcze większej wyjątkowości. 
Proste, zwiewne suknie nadają pannie młodej delikatności i podkreślają jej urodę. Jeśli chodzi o dodatki, 
są one zazwyczaj stonowane. Bukiety są najczęściej zrobione z polnych kwiatów, a zamiast welonu na 
głowie jest pleciony wianek.  
 
Drugą opcją jest kontrastujący do niego styl ekstrawagancki. Jeśli chcemy, aby kreacja była niczym wprost 
z czerwonego dywanu i przyćmiewała wszystko wokół, to jest to odpowiedni kierunek, który powinna 
wybrać kandydatka na żonę. Efektowne rękawy, pióra, asymetrie oraz obszerne satynowe kreacje, sprawią, 
że będzie się czuła niczym księżniczka na wystawnym balu. Błyszczące buty i piękna biżuteria dopełnią 
całość.  
 
W przypadku wesela tematycznego zdarza się, że suknia nie tylko odbiega kolorem od standardowej bieli, 
ale także jej krój może być unikatowy. Nawiązanie tematyczne do jakiegoś filmu czy też pasji może być 
fajną odskocznią i uczynić nasze wesele czymś w rodzaju balu kostiumowego.  

Co może założyć Pan młody? 
 
Moda męska z sezonu na sezon także ulega zmianom. Aktualnie Pan Młody ma do wyboru wiele rodzajów 
i krojów garniturów ślubnych. Ważne, aby odzwierciedlał on charakter mężczyzny i przede wszystkim 
sprawiał, żeby czuł się on komfortowo. Musimy pamiętać, że strój Pana Młodego to także dodatki takie 
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jak doskonale dopasowane buty, koszula, muszka czy nawet skarpetki. Dopełnią one całość, więc ich 
wyborowi musimy poświęcić też sporo uwagi. 
 
Jakie są najpopularniejsze kolory tego roku w modzie męskiej?  

● klasyczny czarny - stylizacja idealnie sprawdzi się na eleganckich weselach w stylu glamour oraz 

wpisze się w wieczorowy dress code typu black tie, 

● granatowy - dzięki swojej uniwersalności, będą świetnie pasowały niezależnie od tego, jaki charakter 

ma przyjęcie weselne, 

● zielony - niepowtarzalne odcienie butelkowe i szmaragdowe, z drugiej paleta nawiązująca do stylu 

rustykalnego i vintage, 

● bordowy - w odcieniu wiśni czy marsala doskonale sprawdzi się na jesienne i zimowe wesela, 

● szary - pasuje do swobodnego wesela, mającego luźny klimat, odbywającego się w stodole, czy też 

plenerze, 

● wzorzysty - może wydawać się ekstrawagancki, ale wszystko zależy od tego na jaki deseń się 

zdecydujemy, kratka, kwiaty, ornamenty, abstrakcje; opcji jest wiele. 

 


