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איך לבחור שמלת כלה? יום חשוב ביותר בחיינו ,אם לא המשמעותי מכולם ,זהו היום בו מתחתנים – יום
שמוקדש כולו לכלה ולחתן ,שבחרו לחגוג אהבתם ולהתחייב אל מול יקיריהם לשתף את חייהם לנצח.
באירוע חשוב וגדול זה תרצי להיראות פשוט מדהים ,ומה יפה יותר משמלת כלה מרהיבה ומעוצבת ,אשר
גורמת לכל אשה להיראות כמו נסיכה אמיתית?
איך כדאי לרכוש שמלת כלולות? מה המחיר הממוצע? איזה גזרות עכשיו באופנה? רוצה מידע
בנושא שמלות כלה  ? 2013מזל שאת כאן!
המחיר הסביר של שמלה חדשה מתחיל מ ,₪ 5,000-8,000 -אבל עבור כלות ומעצבים רבים רק השמיים
הם הגבול .השכרה של שמלה עולה כ 20-אחוז פחות מקנייה ,ועם הפרש מחיר כזה מזערי ,במרבית
המקרים כבר פשוט יותר לרכוש אותה ולהעביר אותה הלאה.
סיגנוריה שמלות כלה – כמה זה יעלה?.
צריכה בדחיפות מעצבת? אפשר פשוט לשאול חברות טובות שהתחתנובשנה האחרונה )עדיף כאלה שלא
מזמן( ,דרך נוספת היא לעבור על קטלוגים חדשים מטעם המעצבים הרלוונטיים ע"מ להתרשם אם השמלות
שהם עיצבו נאות בעינייך.
השתמשי בקטלוגים ,אבל חשבי עליהם בתור הנחייה ולא יותר ,כדי להתוודע לדגמים השונים ,לבחירת
סגנון אהוב והעלאת רעיונות עבור שמלתך שלך.
בשלב הבא בואי לסטודיו או לסלון) ,רצוי לתאם מראש( ,כדי שתוכלי לקבל שירות מקצועי.
שאלי את עצמך :האם המעצבת או המעצב מעניקים לך את השירות ,או שאולי הם מפנים אותך לצוות
הזוטר? ממלאים אחר בקשותייך? מה לגבי השירות הכללי? כיצד תתארי את היחס כלפי לקוחות אחרות?
והמחיר ,האם תוכלי לעמוד בו?
בנוסף שאלי אם התשלום כולל עוד שירותים ,כמו איפור לפני האירוע ,הדבר עשוי לחסוך ממך המון זמן
ועצבים .כמו כן יש מקומות ש לוקחים את הדברים האלה כמה רמות קדימה ומוסיפים מגוון טיפולי ספא
שהופכים את שעות ההתארגנות לנעימות ומהנות.
סלון כלות משובח שומר על איכות גבוהה בכל הבחינות – בדים ,חומרים ותפירה ,סגנון ולא פחות חשוב,
בשירות .אז אין סיבה שתצטרכי להתפשר על פחות מהטוב ביותר.
רוצה אינפורמציה על בגדים לאירועים? היכנסי לפה שנית למציאת כל המעצבים ונותני השירות
בתחום ,בקליק אחד.
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