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Przed Tobą długo wyczekiwany i jeden z najważniejszych dni w życiu - Twój ślub. Scenariusze tego
wydarzenia tworzyłaś w głowie będąc jeszcze małą dziewczynką. W tym dniu wszystko musi być
perfekcyjne i dopięte na ostatni guzik, a Ty musisz iść do ołtarza pewnym krokiem. Zobacz, jakie
nowości obuwnicze na ten szczególny dzień przygotowała dla Ciebie marka Yes I do.

Buty to kluczowy i jeden z najtrudniejszych elementów ślubnej stylizacji. Muszą nie tylko być piękne
i pasować do wymarzonej sukni, ale także wygodne, bo trudno sobie wyobrazić idealny ślub z
obolałymi stopami. Teoretycznie na rynku wybór jest dość szeroki, ale gdy przychodzi czas na
decyzję zaczynają się poważne schody. Na co postawić i co jest ważniejsze - komfort czy wzornictwo?

Piękna i bez bólu
Dylemat ten rozwiązują twórcy nowej na rynku marki obuwia ślubnego YES I DO, która jako
pierwsza proponuje to czego poszukują wszystkie Panny Młode - pięknego, romantycznego designu i
wygody w jednym. YES I DO to nowa jakość w świecie ślubnych trendów. To połączenie modnego
wzornictwa z kunsztem tradycyjnego procesu produkcji obuwia. Buty są szyte ręcznie, tylko z
naturalnych skór poddawanych precyzyjnym procesom garbowania, dzięki czemu są wyjątkowo
miękkie i elastyczne. To gwarantuje idealne dopasowanie butów do stopy, a tym samym komfort
chodzenia nawet przez cały dzień.

Jedyna taka para
Buty YES I DO rozpoznamy po charakterystycznej różowej podeszwie. Ale to co czyni markę jeszcze
bardziej wyjątkową, to możliwość dostosowania projektu do indywidualnych potrzeb Panny Młodej.
W YES I DO na bazie ulubionego modelu możemy samodzielnie stworzyć swoje wymarzone buty do
ślubu decydując jaką będą miały fakturę, wybarwienie skóry, czy kolorystykę detali. Osobistego
charakteru Twojej wyjątkowej parze butów doda wyhaftowany motyw w formie inicjałów, krótkiej
sentencji, imion nowożeńców, czy daty ślubu. Tak ozdobione buty będą nie tylko niezwykłą pamiątką,
ale także dobrą wróżbą na całe życie.

Nie tylko do ślubu
Kolekcja YES I DO idealnie wpasowuje się w aktualne modowe trendy, zarówno w kwestii designu,
jak i kolorystyki. To, co ważne, nie zamyka się tylko i wyłącznie w bieli. Do wyboru mamy oryginalne
modele w subtelnych błękitach, pudrowym różu, nude, écru, a także odważniejszych, posrebrzanych
lub pozłacanych wersjach. YES I DO to szeroki wachlarz modeli: począwszy od klasycznych,
eleganckich szpilek, poprzez delikatne sandały z wiązaniami wokół kostki, ekstrawaganckie czółenka,
komfortowe baleriny, a na ślubnych trampkach skończywszy.

Nacisk, położony na wszechstronność YES I DO sprawia, że także inne panie zaangażowanie w
ceremonię ślubną (druhny, świadkowa, przyjaciółki…) znajdą w kolekcji coś dla siebie. Uniwersalne
wzornictwo projektów sprawia, iż zakupiona na ten szczególny dzień para butów może posłużyć nam
jeszcze na wiele innych okazji. Przy zakupie zestawu szpilki plus płaskie buty zawsze możemy liczyć
na 20 proc. rabat.

Zobacz, jak prezentuje się kolekcja butów ślubnych od Yes, I do:

Zobacz najnowszą kolekcję butów ślubnych od Yes I Do
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Udostępnij Skomentuj
źródło, zdjęcia: materiały prasowe

Tak pięknych sukni ślubnych jeszcze nie widziałaś!
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