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Prapremiera Kolekcji 2011
Podczas Targów Branżowych w Essen, które trwały od 3 do 6 lipca marka Annais przedsta-
wiła część kolekcji 2011. Suknie zostały zaprezentowane na dużo większej, niż w roku poprzed-
nim powierzchni. Dzięki temu możliwe było zbudowanie wybiegu i zorganizowanie pokazów.  
„Po roku współpracy z niemieckimi salonami ślubnymi nabieramy doświadczenia - mówi 
Thomas Czaban przedstawiciel Annais na rynki niemieckojęzyczne. To nie jest tak chłonny 
rynek, jak polski. Przedstawiciele salonów przeważnie przywiązani są do konkretnych marek 
i nie są tak chętni do testowania nowości, jak  przedstawiciele salonów w Polsce. Dlatego tym 
bardziej cieszy mnie każdy nowy klient i rozwój sieci Annais na terenie Niemiec. Na pewno 
ogromne znaczenie ma tu jakość produktów Annais, na temat której słyszę w Niemczech po-
zytywne opinie, wizerunek marki, klarowne zasady współpracy i niezawodny serwis. Począt-
kowo miałem obawy, jeśli chodzi o wzornictwo Annais.  Anna Ismenska projektuje bardzo 
bogate, zdobione suknie, co jak mniemałem, nie do końca podoba się niemieckim przyszłym 
Pannom Młodym. Kolekcja Annais 2011 jest jednak bardzo różnorodna. W prace nad nią za-
angażowała się Lena Lempicka - orędowniczka prostoty. Ponadto, ku mojemu zaskoczeniu,
w 2010 roku także niemieckie i austriackie panny młode wybierały takie bogate suknie, jak 
Bonnie czy Erica Marie.

Do grona dizajnerek dołączyła Alicja 
Ozdoba. Alicja jest najmłodszą pro-
jektantką w naszym zespole. Wbrew 
swemu nazwisku preferuje styl mniej 
ozdobny i skupia się na pracy tkani-
ną. Twierdzi, iż minimalizmu nauczy-
ła się w Anglii i tam zakochała się 
w tworzeniu formy.
Kolejną nową twarzą w grupie kre-
atywnej jest Monika Kozlowska. 
Jej prace zyskały olbrzymie uznanie 
samej Anny Ismenskiej. Monika wy-
wodzi się także ze szkoły angielskiej. 
Czerpie inspirację głównie z natury. 
Kocha kwiaty i przestrzenne wzory.

G
rupa K

reatyw
na

Nowy dział  
    - Akcesoria
Zgodnie z założeniem marki Annais - Perfect Woman 
Perfect Dress - każda Panna Młoda Annais jest ubra-
na perfekcyjnie. Dlatego od początku w naszej ofercie 
oprócz samej sukni, znaleźć można także specjalnie do-
brane do każdego modelu akcesoria. Welony i bolerka 
mają takie same jak suknia zdobienia - hafty, aplikacje, 
kamienie. 
W 2010 roku odnotowaliśmy znaczny wzrost sprzeda-
ży akcesoriów. Ich rolą, oprócz typowo użytkowej, jest 
wzmacnianie marki Annais. Przewidujemy, iż w naj-
bliższym sezonie sprzedaż akcesoriów utrzyma tenden-
cję zwyżkową. Akcesoria są bowiem niejednokrotnie 
kartą przetargową, skłaniającą klientkę ostatecznie 
do wyboru właśnie tej, a nie innej sukni. Współczesna, 
wymagająca 
Panna Młoda lubi gotowe rozwiązania. Często nie chce 
tracić czasu na kompletowanie dodatków i zastana-
wianie się co do czego pasuje. Ponadto akcesoria są 
pomocne na polu konkurencji cenowej - w salonach 
oferujemy je gratis, bądź w niższej cenie, aby skłonić 
klientkę do zakupu sukni.  W celu ułatwienia sprze-
daży akcesoriów w salonach współpracujących na 
sezon 2011 firma Annais Bridal przygotowała spe-
cjalny katalog produktów. Dzięki niemu z łatwo-

ścią będzie można zamówić klientce welon czy 
bolerko, nawet takie, którego nie ma w salonie. 

Dostępność pilnie potrzebnych akcesoriów 
zawsze należy sprawdzić, natomiast w nor-
malnym trybie - podobnie jak przy sukniach 

- trzeba założyć 3 miesięczny okres ocze-
kiwania. Warto więc nakłonić klientkę 
do wyboru akcesoriów już przy podpisy-

waniu umowy na zakup sukni i połączyć 
to w jednym zamówieniu. 

Działem akcesoriów dowodzi
Sabina Bieleszuk tel. +48506692078
e-mail: s.bieleszuk@annaisbridal.pl
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W nowy sezon wchodzimy z nowymi twa-
rzami. Do zespołu Annais dołączyły: Sabina 
Bieleszuk i Pavla Pečenková .
Pavla jest dystrybutorem Annais na rynek 
czeski i słowacki.
Sabinę, mieliście Państwo okazję poznać 
już na pokazie kolekcji 2011. Ta niezwykle 
miła i kompetentna osoba zajmuje się dzia-
łem akcesoriów. Ale, jak już zdążyliście się 
zorientować, nie tylko. Do niej należy także 
realizacja wielu nowych przedsięwzięć, np. 
organizacja szkolenia dla sprzedawców. 
Sabina jest też źródłem informacji - podaje 
numery listów przewozowych, stany maga-
zynowe akcesoriów, w razie potrzeby także 
sukien. Innymi słowy warto znać jej numer 
telefonu.
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Pokaz
Kolekcji
Walizki, torebki, kufry, berety, szale, parasol-
ki i inne akcesoria, kojarzące się ze światowy-
mi wojażami, towarzyszyły premierze kolek-
cji Annais 2011. Pokaz pt. „Journey” (Podróż) 
odbył się 10 września w legendarnym wro-
cławskim Hotelu Monopol. Była to wirtualna 
wyprawa do czterech stolic mody - Paryża, 
Londynu, Mediolanu i Nowego Jorku. 

InspIracje I aranżacje

Inspiracją do zatytułowania kolekcji „Jour-
ney” (Podróż) była książka „Śniadanie u Tiffa-
niego”. Jej główna bohaterka miała wypisa-
ne na skrzynce pocztowej „Holiday Golightly 
w podróży”. To nas natchnęło. Projektantki 
Annais zgodnie stwierdziły, że podróże posze-
rzają ich patrzenie na suknię ślubną. Po ukoń-
czeniu prac nad kolekcją Lena powiedziała: 
”Każde miasto ma swój klimat, przyglądam 
się, jak są ubrane młode dziewczyny i zawsze 
zastanawiam się, jak ubrałaby się Panna Mło-
da w danym mieście. Każda kultura nasuwa 
pewne skojarzenia, inspiruje do zaprojekto-
wania sukni.”  Jej wypowiedź stała się z kolei 
inspiracją do aranżacji premierowego pokazu 
kolekcji. Pokaz został zorganizowany w kon-
wencji wirtualnej podróży do czterech stolic 
mody. Na miejsce pokazu wybraliśmy Hotel 
Monopol - miejsce postoju w podróży takich 
sław jak Marlena Dietrich, Pablo Picasso, Ka-

lina Jędrusik, Tadeusz Kantor czy Zbigniew 
Cybulski. Aby stworzyć klimat podróżowania, 
przy wejściu nasi goście otrzymywali karty 
pokładowe na samolot odlatujący do Londy-
nu, Paryża, Nowego Jorku, bądź Mediolanu. 
Głównym elementem dekoracyjnym wybiegu 
był ekran, na którym wyświetlały się zdjęcia 
charakterystyczne dla danego miasta. 
Aby wzmocnić doznania, modelki zaopatrzo-
ne zostały w różnego rodzaju przedmioty 
kojarzące się z danym miejscem, np. w Lon-
dynie były to parasolki, filiżanki do herbaty, 
w Nowym Jorku kawa z Mc Donalda, w Pa-
ryżu berety, a w Mediolanie spaghetii. Prowa-
dzący - Bartek Osumek - pracownik telewizji 
Katowice i współpracownik Krzysztofa Ibisza 
- opowiadał modowe i turystyczne ciekawost-
ki o odwiedzanych stolicach. Olbrzymie wra-
żenie zrobiła diwa opery wrocławskiej - Moni-
ka Gruszczyńska, która w bloku o Mediolanie 
wykonała po włosku arię Conte partiro, mając 
w tle zdjęcie wspaniałej La Scali.

Wydarzenie medialne

Pokaz był wielkim wydarzeniem medialnym. 
W branży ślubnej Annais jako pierwsza zapre-
zentowała internetową relację z pokazu „na  
żywo”, emitowaną przez 20 portali interneto-
wych. Udało się to dzięki współpracy z panem 
Andrzejem Gontarzem z Telewizji Targów 
Ślubnych.

2011
Bartek Osumek

Ania i Iza wraz z latoroślą  
z salonu Dolce Vita z Częstochowy

Lena Lempicka 
(z modelkami)

Podziękowania dla Dobrego 
Ducha Annais - Iwony  
z Salonu Nicole z Poznania

Z właścicielami 
Salonu Nicole 
- Iwoną i Wojtkiem

< z właścicielami 
Salonów Ślubnych 
Alicja

 Z Julią i jej Mamą 
z salonu Alizee  
w Sycowie
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O kolekcji 
„Journey”
Annais pozostaje wierna swemu stylowi, choć 
w kolekcji 2011 pojawiły się oczywiście nowo-
ści. Na pokazie zwracała uwagę krótka suknia 
z koronki richelieu. Projektantka - Anna Ismeń-
ska znalazła inspirację do tego projektu w jednej 
z kreacji Coco Chanel. Nowością jest także ślubny 
strój, składający się ze spodni i tuniki. Dizajnerka 
Lena Lempicka zadedykowała go wyemancypo-
wanym kobietom stawiającym na wygodę.

Poszerzyła się oferta zwiewnych sukien szyfono-
wych oraz bardzo eleganckich, prostych sukien 
z małą ilością zdobień. Mogliśmy je podziwiać 
w bloku „Nowy Jork”. W jednej z tych kreacji 
pojawiła się czarna szarfa. Czerń już w poprzed-
nim sezonie była lansowana w modzie ślubnej. 
Według Annais ten kolor jest do przyjęcia jedynie 
w formie małego akcentu w sukni. 

Nowością w Annais są przezroczyste gorsety. 
Wcześniej w ofercie  firmy nie było takich roz-
wiązań. Przepiękne, bogate suknie z lekko prze-
zroczystą górą zachwycały w wyjściu poświęco-
nemu Mediolanowi.

W kolekcji 2011 pojawiły się ciekawe rozwią-
zania dekoltów - dopinane szelki - tzw motylki, 
drobne ramiączka typu spaghetii, przeplecenie 
tiulu w taki sposób, że układa się w łódkę. Ta róż-
norodność jest bardzo ważna, gdyż pannom mło-
dym znudziły się już odkryte, gorsetowe góry.

W wielu sukniach zastosowano inne zdobienia 
- delikatniejsze, ale bardziej mieniące się. Nowo-
ścią są torebki, które panny młode będą mogły 
dokupić do danej sukni. Podobnie jak welony 
i bolerka marki Annais, zostały one ozdobione 
takimi samymi motywami, jak suknia.

Lady Marion Marine Orelie Nazarine
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Podczas Premiery Kolekcji w Monopolu wręczono także Oscara dla Najlepszego  
Salonu Sprzedającego Annais. Nominowane w tej kategorii były:
Salon Bellissima Exclusive z Białegostoku 
reprezentowany przez siostry - Elżbietę Wierzbicką i Bożenę Radziwon, 
Salony Eurostyl z Nowego Sącza reprezentowane przez Jolantę Herman,
Centrum Mody Ślubnej i Wieczorowej Ksymena w Tąpkowicach 
reprezentowane przez Iwonę Czaplę
Oscara otrzymało Centrum Mody Ślubnej i Wieczorowej Ksymena w Tąpkowicach. 
Statuetkę odebrała właścicielka salonu - pani Iwona Czapla. 
Jeszcze raz GRATULUJEMY!

Najpiękniejsza
Suknia 2010

Bonnie

Iwona Czapla

Elżbieta Wierzbicka 
i Bożena Radziwon

Jolanta 
Herman

Najlepszy
Salon Sprzedający 2010

Konkurs
„Sprzedawca Annais 2010”

 rozstrzygnięty  
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Ale na tym nie koniec nagród. W sezonie 2010 
firma Annais zorganizowała Konkurs na Sprze-
dawcę Annais 2010 r. Sprzedawcy z poszczegól-
nych salonów współpracujących otrzymali spe-
cjalne karty, w których odnotowywali sprzedane 
suknie. Ewidencję sprzedaży na postawie ozna-
czonych zamówień prowadziła także w naszym 
biurze Anna Dziadowicz. Po pokazie nadszedł 
czas na ujawnienie zwycięzcy. Nagrodę w po-
staci dwutygodniowego pobytu dla dwóch osób 
w luksusowym hotelu w Egipcie wygrała pani 
Anna Warchał z Centrum Mody Ślubnej i Wie-
czorowej Ksymena. Gratulujemy!

Podczas premierowego pokazu kolekcji 2011 wręczono Oscara 
Annais dla Najlepszej Sukni Roku 2010. Niemal bezkonkuren-
cyjnie została nią Bonie– suknia wykonana z koronki i tiulu, 
ozdobiona ręcznie naniesionymi kamieniami. Obniżona linia talii 
wspaniale podkreśla sylwetkę. Niezwykle dziewczęcego charak-
teru nadaje sukni taftowa kokarda pod biustem. 



Przedstawicielka Annais na Czechy i Słowację zorganizowała 
wrześniowe kontraktacje w Pradze i w Brnie. Pavla zaprosiła 
salony współpracujące oraz potencjalnych klientów Annais. 
Wśród zaprezentowanych sukien najbardziej podobały się 
suknie: Vanessa, Miracle i Kadi.
 

Annais w Pradze

Zwiedzamy Wrocław
Korzystając z tego, iż przedstawiciele salonów ślubnych przyjechali do  
Wrocławia na Pokaz nowej kolekcji, firma Annais zaproponowała na dru-
gi dzień po premierze, zwiedzanie miasta.  Pogoda była idealna - słoneczny, 
wrześniowy dzień. Wyruszyliśmy z Hotelu Monopol, przeszliśmy ulicą Świd-
nicką do Rynku, obejrzeliśmy bazylikę św. Elżbiety i dalej Stare Jatki. Ko-
lejnym punktem był Uniwersytet Wrocławski i przepiękna Aula Leopoldina. 
Stamtąd doszliśmy na Ostrów Tumski, gdzie wysłuchaliśmy ciekawej historii 
o „kościele na dachu” i zwiedziliśmy wnętrze wrocławskiej 
Katedry. Czas mijał nieubłaganie, tym bardziej, że przewodnik nas nie zanu-
dzał, a dawkował wiedzę w małych, przystępnych porcjach. Szybkim mar-
szem przeszliśmy w kierunku przystani i wsiedliśmy na statek żeglugi pasa-
żerskiej. Jak wspaniale było poddać się leniwej atmosferze rejsu. 
Cała grupa z apetytem zjadła piknikowe kanapki, zapijając kawą lub her-
batą z termosu albo też zimnym piwkiem. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili,  
że Wrocław to wspaniałe miasto.
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Kadi



VanessaRinelle

Po premierze kolekcji Annais 2011 w Polsce, 
w Niemczech, w Czechach i Słowacji może-
my przynajmniej próbować określić czoło-
wą dziesiątkę, którą niemal jednogłośnie 
wybrali przedstawiciele salonów ślubnych 
do sprzedaży w sezonie 2011. Są to:

1. Rinelle
2. Vanessa
3. Miracle

4. Erin
5. Sonia

6. Brittany
7. Pascale

8. Kadi
9. Nakia 

10. Jessica 

Ponadto oczywiście utrzymają się w sprze-
daży takie hity jak: Carrera, Bonnie, Marys,   
Donna, Erica Marie, Avril i Angie.

Co będziemy 

sprzedawać
w roku 2011
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Miracle



Erine Sonia Brittany
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Erine

Pascale Kadi Nakia Fabien
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Aby wspierać dilerów w działaniach regionalnych firma Annais stworzy-
ła w sezonie 2011 Program Partnerski. W ramach Programu wspieramy 
salony współpracujące w zakresie prezentacji sukien Annais na targach, 
bądź innych imprezach regionalnych oraz zaopatrujemy je w banery 
i ulotki. Ponadto organizujemy bezpłatne szkolenia dla sprzedawców. 
Cykl takich szkoleń odbył się w listopadzie.

alchemIa na warsztatach z zakresu obsługI klIenta 
w salonIe sukIen ślubnych

Łącząc doświadczenie, pomysły, energię, pasje stworzyliśmy iście 
alchemiczną receptę obsługi naszych klientek. W warsztatach zorganizo-
wanych przez Annais w dniach 25, 26 i 29 listopada 2010 we Wrocła-
wiu wzięło udział ponad 60 osób z salonów ślubnych współpracujących 
z Annais w całej Polsce. Szkolenie poprowadzili trenerzy z firmy Business 
Training -  Wojciech Grzybowski i Wioletta Kania. Było ciekawie, wesoło 
i kreatywnie. Uświadomiliśmy sobie typologię zachowań klientów zgod-
nych, negujących, nastawionych na cel i innych oraz omówiliśmy spo-
soby skutecznej komunikacji, której efektem jest wytworzenie atmosfery 
zaufania. Zrozumieliśmy jak ważne jest budowanie z naszymi klientkami 
odpowiedniego kontaktu psychologicznego.  Zwróciliśmy też uwagę na 
wizerunek salonu oraz samego sprzedawcy - jego wygląd, postawę ciała, 
gesty. Warsztaty były także okazją do wzajemnego poznania się i nałado-
wania na nadchodzący sezon tą alchemiczną energią.

Pokaz W Centrum Plaza

w zgorzelcu

Idei zorganizowania przez panią Annę Olejarz 
z Salonu Ślubnego Vivien w Bogatyni pokazu 
sukien ślubnych w Zgorzelcu przyświecał fakt, 
iż miasto to leży na styku trzech państw. Im-
preza w Centrum Plaza cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem. Pokazy sukien ślub-
nych Annais w galerii handlowej, połączone 
z pokazami fryzjerskimi ściągnęły także lo-
kalne media. Dzięki temu Salon Vivien, a tym 
samym marka Annais, stały się bliższe poten-
cjalnym odbiorcom z tamtego terenu. 

targI na śląsku

Listopad, podobnie jak rok temu, upłynął 
pod znakiem akcji „Targi na Śląsku”.  Przy 
współpracy z Centrum Mody Ślubnej Ksyme-
na z Tąpkowic marka Annais pokazała sunie 
ze swoich kolekcji aż w 3 miastach: Tychach, 
Rybniku i Sosnowcu. Kreatorką atmosfery 
była Iwona Czapla - właścicielka Centrum 
- która wspaniale zachęcała ze sceny do od-
wiedzin swego salonu potencjalne klientki 
Annais. Podczas Targów rozlosowane zostały 
2 dowolnie wybrane suknie z naszej kolekcji. 
Zwyciężczyniom gratulujemy. A przed nami 
jeszcze Targi Ślubne w katowickim Spodku.

wIrtualne targI w łodzI

W to absolutnie nowatorskie przedsięwzięcie 
pana Andrzeja Gontarza zaangażowaliśmy 
się wraz z Salonem Venus z Łodzi. Założenie 
projektu było takie, aby odwiedzić targi, nie 
wychodząc z domu. Poszczególni wystawcy 
przygotowywali wirtualne stoiska. Impre-
zie towarzyszyły pokazy kolekcji i wywiady, 
co zorganizowano w łódzkiej Restauracji 
u Fabrykanta i transmitowano „na żywo” 
w internecie. Panie Dagmara Sak i Dorota 
Szablewska z salonu Venus także udzieliły 
wywiadu, opowiadając o salonie i sukniach 
Annais. Suknie pięknie prezentowały się na 
modelkach podczas pokazu. Ale czy wirtualne 
targi mogą zastąpić te w realu? Nawet w do-
bie internetu zdecydowana większość przy-
szłych panien młodych chciałaby nawiązać 
bezpośredni kontakt ze sprzedawcą z danego 
salonu i poznać na „żywym” towarze ofertę 
sklepu. Ważna jest też sama atmosfera tar-
gów - obserwowanie pokazów, branie udziału 
w różnych konkursach, możliwość posmako-
wania weselnego tortu czy dotknięcia tkaniny, 
z jakiej uszyta jest suknia. Także eksperyment 
ciekawy, ale jako Annais jesteśmy za targami 
w realu, transmitowanymi po prostu dla tych, 
którzy z jakiegoś powodu nie mogli przybyć 
na nie osobiście.

konkurs na łamach 
„przyjacIółkI” I „panI domu”

Firma Annais zafundowała nagrodę w posta-
ci sukni ślubnej w konkursie prowadzonym 
na łamach „Przyjaciółki” i „Pani Domu”. Czy-
telniczki wysyłały SMS-a na podany numer. 
Szczęśliwą zwyciężczynią losowania została 
pani Maria Rymarczyk, która wybrała dla 
swojej bratanicy suknię Bonnie. Gratulujemy!

Akcje w ramach
Programu Partnerskiego i nie tylko 

W dniach 9 - 10 października odbyły się w Warszawie hurtowe 
targi ślubne Bridal Fashion. W Centrum Targowym MT Pol-
ska swoje kolekcje zaprezentowało kilkadziesiąt czołowych pol-
skich i zagranicznych firm ślubnych, między innymi Annais 
Bridal.  Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska.  
Było nam bardzo miło. 
Jeśli chodzi natomiast o pozyskiwanie nowych klientów z Polski, 
to ze względu na obecną sieć sprzedaży, mamy ograniczone pole 
działania. Polityka Annais jest ściśle określona i nie dopuszcza 
współpracy z kolejnym salonem na danym terytorium. Jednym 
słowem, jeśli na danym terytorium mamy partnera, który działa 
z korzyścią dla Annais, dbamy o ekskluzywność sprzedaży. 

Annais
na Bridal Fashion
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Anna Dziadowicz 
i Iwona Czapla

Anna Wencel w rozmowie z kontrahentami
 I.Czapla i B.Osumek w rozmowie z klientami

Dagmara Sak 
z Salonu Venus
w Łodzi
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Gunskirchen 
Hänsel & Gretel 
A-4623 Gunskirchen 
Lindenstr. 1  
www.haenselundgretel.at
St. Florian 
White Lady  
A-4782 St. Florian bei 
Schärding 
Badhöring 34 
www.white-lady.at

bulgarIa 
Sofia 
Valentin’s Bridal House 
1202 Sofia, Slivnitza 212 blvd. 
ent.3,fl.1 
tel. +35 929-831-952 
tel. +35 98-885-585-565

CyPruS 
Nikozja 
Miliotou, 1082 Nikozja 
44C Kyriakos Matsis 
tel. + 22318355

CzeCh rePubliC 
Brno 
Paulina 
Agent for Slovakia and Czech 
Republic  
Alogo, s.r.o. 
Bráfova 9a, Brno 616 00 
www: salonpaulina.cz
Buštěhrad 
Buštěhradský, Kladenská 
678, 
273 43 Buštěhrad 
www.fajnsvatba.cz
Ostrava 
Perla Sposa 
Avion Shopping Park, 
Rudná 114 
www.perlasposa.cz
Plzeň 
Olga Lanzendorfová - salon 
Miriam
sady Pětatřicátníků 48/33 
301 00 Plzeň-Jižní Předměstí 
www.salonmiriam.cz
Ústí nad Labem 
Svatební salon Noblesse Paris 
Vaníčkova 15 
www.noblesse-paris.

denmark 
Sabro. Kennedys, 
DK 8471 Sabro, Astervej 9 
www.kennedys.dk 

germany 
Aachen,Marie Braut 
- und Festmoden GmbH 
Peterstraße 26-28 
52062 Aachen 
www.marie-brautmoden.de 
Asperg 
Christina Braut 
- und Abendmoden 
D-71679 Asperg 
Eglosheimerstr. 18 
Tel.07141 7962332

Bayreuth 
Yvonne - Internationale 
Brautmode 
D-95445 Bayreuth 
Kulmbacher Str. 6-8 
www.yvonne-brautmoden.de
Berlin 
Balayi Magazasi 
13187 Berlin, 
Joachimstalerstr. 10-12 
www.balayi-brautmoden.de
Braunschweig 
Das Brautkleid 
D-38102 Braunschweig, 
Helmstedter Str. 21 
www.das-brautkleid-braun-
schweig.de 
Greifswald 
Feeling - festliche Mode 
Monika Amtsberg 
Lange Straße 55 
www.feeling-greifswald.de 
Hamburg 
Brautstudio DANA 
Mundsburger Damm 43 
22087 Hamburg 
www.brautstudio-dana.de
Hanau 
Heaven Brautsudio 
D-63456 Hanau, 
Naehefahrtsweg 3 
www.heaven-brautstudio.de
Heilbad Heiligenstadt 
B&B Brautetage Braut und 
Festmoden 
D-37308 Heilbad Heiligen-
stadt, 
Kasseler Tor 22-23 
www.bb-traumbraut.de
Kamen 
Brautstudio Timm 
D-59174 Kamen, 
Südfeld 17 
tel. +49 (0)2307-2611260
Kassel 
Bel Etage, D-34117 Kassel, 
Kolnische Str.5 
www.bel-etage-brautmoden.de

Leidersbach 
Cosi Brautmoden 
Ebersbacher Straße 74 
63849 Leidersbach 
www.cosi-brautmoden.de
Magdeburg 
SISSI-Brautmoden 
D-39104 Magdeburg 
Hasselbachplatz 2 
www.sissi-brautmoden.de
Mühlheim am Main
Romantic Brautgalerie
Offenbacher Straße 39
63165 Mühlheim am Main
tel. 06108/9973983
www.romantic-brautgalerie.de

München 
La Kope exquisite 
Oberanger 43 
80331 München 
www.la-kope.de 
www.brautmoden-muenchen.de

Neu-Ulm 
Brautmode AELITA 
D-89231 Neu-Ulm 
Ludwig Str. 5 
www.brautmode-aelita.de
Neumuenster 
Jil’s Bride 
D-24534 Neumuenster, 
Schleusberg 4-6 
www.jils-bride.de
Neustadt 
S.Gottwald 
Waschgrabenallee 17 
23730 Neustadt  
www.brautkleiderverleih-got-
twald.de

Neutraubling 
Marry Now 
D-93073 Neutraubling, 
Schlesische Str. 5a 
www.marry-now.de
Nürrnberg
Elise de Luxe
Braut & Abendmode
Bayreuther Straße 25 - 27
90409 Nürnberg
tel. 0163 / 83 53 221
www.elisedeluxe.de
Ravensburg 
Ehlis Brautstudio 
D-88212 Ravensburg 
Untere Breite Straße 33 
www.Ehlis-Brautstudio.de
Saalfeld 
Valenino Brautmoden 
Schulplatz 2 
07318 Saalfeld 
www.valentino-brautmoden.de

Saarbrücken 
Puntosposa 
Brautkleider & mehr 
66123 Saarbrücken 
Dudweilerlandstraße 103 
www.Puntosposa.de 
Schwabach 
Romeo&Julia 
Nürnberger Str.1 
91126 Schwabach 
www.romeojulia.de
Tuttlingen 
Prestige-Mode 
D-78532 Tuttlingen 
Wilhelmstr. 5 
www.prestige-abendmode.de
Wiesbaden 
7th-heaven 
Wagemannstraße 27 
65183 Wiesbaden  
www.7th-heaven-brautmoden.de

Wuppertal 
Brautstudio Elena 
Wichlinghauser Straße 64 
42277 Wuppertal 
tel. 0202 8974819

hungary 
Tatabánya 
Hamant Kft.  
Agent for Hungary 
H-2800 Tatabánya 
Vadász u. 21. 
email: hamantkft@gmail.com 
tel. + 36 304-613-420

lithuania 
Kaunas 
Salonas Laura 
UAB Launega 
tel. +37 837-709-902
mobile. +37 861-272-300
Vilnius 
Salonas „Liuksura”
Laisve.s pr. 88
LT-06125 Vilnius

netherlandS
Amsterdam 
LINAVENORE 
1068TC Amsterdam 
Osdorpplein 818 
Tel. 020 7587027

Poland 
Wrocław 
Salon Firmowy Annais 
ul. Jagiełły 3/8 
www.wroclaw.annaisbridal.pl
Białystok 
Mon Cheri, ul. Lipowa 20 
www.slubnasuknia.pl 
Białystok, 
Bellissima Exclusive 
ul. Lipowa 31/33 lokal 2 
tel. 857-454-546 
Bielsko-Biała 
Centrum Śliwa, ul. 3 Maja 7 
www.centrumslubnesliwa.pl
Bogatynia 
Vivien, ul. Karłowicza 8 
www.salon-vivien.pl 
Chorzów 
Madame, ul.Wolności 40
Częstochowa 
Dolce Vita, 
ul. 3-go Maja 22/24 
www.dolce-vita.com.pl
Elbląg 
Victoria, 
ul. Nitschmana 20-22F 
www.salonvictoria.pl
Gliwice 
Evita-Studio Mody 
ul. Zwycięstwa 27/5 
www.evita.com.pl
Gorzów Wielkopolski 
Bolero, ul. Chrobrego 14 
www.bolerosuknie.pl
Grodzisk Mazowiecki 
Donna, ul. 11 listopada 44 
www.donnasuknieslubne.pl
Jarocin 
Studio Ceremonia, 
ul. Targowa 12 
www.studio-ceremonia.pl
Jaworzno 
Elis, ul. Mały Rynek 3 
www.elis.jaw.pl
Jelenia Góra 
Gebi, ul. Różyckiego 4 
www.gebi.pl
Katowice 
Evita, ul. Chopina 6 
www.evita.com.pl
Kielce 
Kiara, ul. Warszawska 156 
www.sukniekiara.pl

Konin 
Galeria Mody, ul. Staszica 2 
www.slubne.konin.pl
Koszalin 
Perfect Bride, 
ul.B. Krzywoustego 4a/4 
www.suknie-koszalin.pl
Kościerzyna 
Alicja, ul. 8 Marca 48 
www.suknieslubne-alicja.pl
Kraków 
Boston, ul. Długa 37 
www.slubzbostonem.pl
Krosno 
Impresja, Galeria Zawodzie 
ul. Okrzei 1 
www.impresjaslubna.pl
Legionowo
Atelier Piękna 
ul. Reymonta 16a 
www.atelierpiekna.com
Lębork 
Anna Proć, al. Wolności 2b 
tel. 605-255-969 
Lublin 
Demi, ul. Lubartowska 16 
www.salon-demi.pl
Łomża 
La Paris, al. Legionów 91 
www.laparis.pl
Łódź 
Venus, ul. Piotrkowksa 287 
www.suknie-venus.pl 
Malbork 
Alicja, al. Rodła 15 
www.suknieslubne-alicja.pl
Mińsk Mazowiecki 
Barbaritta,
ul. Warszawska 163 lok. 18 
www.barbaritta.pl 
Nowy Sącz 
Eurostyl, ul. Dunajewskiego 1 
www.eurostylsuknie.com.pl 
Nowy Sącz 
Galeria Ślubna 
ul. Wazów 8 
www.eurostylsuknie.com.pl
Olsztyn
Magdalena, ul. Św. Wojciecha 
3/3a
www.suknieslubne.olsztyn.pl
Opole 
Suzanne B.,
ul. Książąt Opolskich 15 
www.suzanneb.pl
Ostrołęka 
Sindrella, ul. Warszawska 39 
www.sindrella.pl
Piaseczno
Mona Liza 
Warszawska 1 lok 6
Płock
Galeria Ślubna 
ul. Kolegialna 43a 
www.suknieplock.com.pl
Poznań 
Nicole - Salon Ślubny 
ul. Powstańców Wlkp. 2 
www.salonnicole.pl

Pruszcz Gdański 
Beatis,  
ul. Raciborskiego 1a/3c 
www.beatis.pl
Rzeszów
Impresja, ul. Jabłońskiego 7 
www.impresjaslubna.pl
Siedlce
Sophie, ul. Esperanto 6 
www.sophie-suknie.pl
Stalowa Wola 
Violeqe, ul. Okulickiego 1i 
www.violeqe-suknie.pl
Starogard Gdański 
Alicja, ul.Gdańska 29 
www.suknieslubne-alicja.pl
Suwałki 
Wenus, ul. Utrata 2c/17 
tel. 513 176 271
Syców 
Alizee, ul. Mickiewicza 25
Szczecin 
Vivien, ul. Ku Słońcu 25a 
www.suknieslubne.szczecin.pl

Tarnów 
Eurostyl, ul. Targowa 9
www.eurostylsuknie.com.pl 
Tąpkowice
Ksymena, ul. Zwycięstwa 11 
www.ksymena.com.pl
Tczew
Alicja, al. Zwycięstwa 13/6 
www.suknieslubne-alicja.pl
Toruń 
Angela, ul. Św. Józefa 14 
www.suknieangela.com.pl
Tychy
Evita, ul. Mikołowska 64
Warszawa
Agora,  
ul.Grochowska 178/184
www.suknieslubne-agora.pl
Wejherowo 
Joanna, ul. 3 Maja 8A
Wrocław 
Bellissima, 
ul. Sokolnicza 7/17 paw. 37 
www.bellissima.pl
Wyszków 
Mariaż, 
ul. Gen. W.Kowalskigo 11 
tel. 510-049-510
Zielona Góra 
Aśka, ul. Przy Gazowni 37 
www.butikaska.zgora.pl
Złotów 
E-Styl, ul. Cechowa 14 
www.e-stylsuknie.pl
Żyrardów 
Donna, ul. Narutowicza 21 
www.donnasuknieslubne.pl

Slovakia 
Chrabrany 
Marilyn 
SK-95501 Chrabrany, 
Nitrianska 212 
www.svadobkamarilyn.skl 
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Annais - Wedding Quarter 
ul. Jesionowa 3 
55-011 Siechnice/Wrocław 

www.annaisbridal.com


