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Summer party, která dobude Instagram!
Srpnové víkendy = ideální moment na summer party! Stylistky Westwing přichází s radami a tipy,
díky kterým budete kralovat Instagramu.
1. Sklo v barvách duhy
Vyměňte obyčejné sklo za barevné! Použijte tento pozitivní akcent u skleniček a kromě barevného
efektu nikdo nezapomene, který je jeho drink. Tento trend se objevil v letošní roce a neopustí nás ani
v příštím!

2. Ovocné a šťavnaté
Léto si spojujeme s ovocem - šťavnatým, plným barev i neopakovatelných chutí. Bude tak zajímavou
stolní dekorací a pokud půjdete ještě o krok dál, lze tento motiv použít i na nádobí. „Bílá jídelní
souprava je klasika, ale... je léto! Nebojme se popustit uzdu fantazii a vybírejme barvy – vzorované
talíře, misky ve tvaru ananasu, podtácky s motivem melounu. Taková forma stolování bude vždy
vypadat zajímavě bez ohledu na to, jak dlouho bude Vaše party trvat!“ radí Marta Suchodolska,
kreativní ředitelka Westwing.

3. Zlatá horečka
Doplňte své aranžmá stolu zlatými detaily ve formě příborů, kroužků na ubrousky a barmanskými
doplňky. Budou krásně odrážet sluneční paprsky a intenzivní barvy (viz bod 2). Efekt WOW je
zaručen!
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4. Vsaďte na barvu.
Nechť barevné a vzorované textilie hrají prim! Stylistky Westwing radí vsadit na nejmódnější
kombinaci této sezony – růžovou a oranžovou. Použijte tyto barvy na prostírání, ale také ve formě
jiných doplňků – plédů, polštářů a ručníků

5. Přímo z tropů
Dalším z řady letních trendů tohoto roku jsou tropy! Plameňáci, palmy a kaktusy jsou oblíbené již
několik sezón, nicméně zřejmě nikdy nevyjdou z módy. Lehátka s palmovým vzorem, talíř s potiskem
papouška i nafukovací plameňák dodají exteriéru charakter přímořského letoviska.

Více fotek v tiskové kvalitě naleznete v naší fotodatabázi pro média:
https://www.flickr.com/photos/westwing_cz/albums
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O Westwing Home & Living:
Mezinárodní lídr na poli e-commerce v oblasti prodeje nábytku a bytových doplňků byl založen Delií Fischer v
roce 2011. Svým zákazníkům nabízí produkty v atraktivních cenách, a to ve 14 zemích na 3 světadílech.
Westwing má více než 1500 zaměstnanců a působí v Belgii, Brazílii, České republice, Francii, Itálii, Německu,
Nizozemsku, Kazachstánu, Polsku, Rakousku, Rusku, Španělsku, Švýcarsku a na Slovensku.

