AIM your WEDDING
Customized trouwjasjes

Gefeliciteerd, jullie gaan trouwen en zijn zich aan het oriënteren. Wat komt er veel op je af en wat
is het leuk om alles samen uit te zoeken en te regelen.
Toch is mijn product vaak iets tussen de bruid en mij, dus aankomend bruidegom sla deze
pagina's maar over, dan zal je de verrassing later zeer waarderen.

Ik ben Sabrina, professioneel kunstschilder en met liefde maak ik een waardevolle, persoonlijke
toevoeging voor op jouw trouwjurk, zodat je in je kracht staat te stralen op jullie trouwdag
en alle dagen daarna.
Mijn toevoeging maakt jouw bridal look

compleet
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jou!

AIM your WEDDING is er voor

Je bent een moderne bruid die zich tot in de puntjes wilt voorbereiden
en overal aan wilt denken. In de euforie van het vinden van de
droomtrouwjurk komt ook de vraag op:

"Wat trek ik aan over mijn trouwjurk als het weer wat frisser is?"
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AIM your WEDDING is een atelier dat zich speciaal richt op deze vraag,
want jij, moderne bruid, zoekt geen stola, bolero of vormloze
omslagdoek, jij wilt iets persoonlijks dat bij jouw stijl past, iets cools
en origineels, je warm houdt en ook een draagbaar aandenken is aan
jullie meest bjzondere dag! Dat is allemaal vertegenwoordigd in een

Customized jasje !
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Jij stuurt jouw jasje toe, dat kan een spijker- (faux) leren of suède jasje
zijn en ik beschilder of bedruk hem geheel naar wens. Bij een
beschilderd jasje kan de levertijd zeer oplopen, reserveer op tijd!

Nieuwsgierig geworden? Vraag mijn GRATIS e-books aan
vol inspiraties, love story's en prachtige foto's
www.aimyourwedding.com/giveaway/
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Wat kan AIM your WEDDING nog meer betekenen?
Naast het customizen van jasjes kan AIM your
WEDDING nog meer voor je betekenen. Denk
aan een bedrukte satijnen kimono voor jou en je
bruidsmeisjes, beschilderde sneakers, All stars
of hoed, je vindt het terug in de gratis e-books.
Je kunt ze downloaden op
www.aimyourwedding.com/giveaway/
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PRIJZEN
Kimono
Beschilderd jasje
Bedrukt spijkerjasje

(uitgebreid zie website)

met bloem en tekst naar wens vanaf €79,95
vanaf €200 - €850 diverse pakketten, meest exclusief
vanaf €175 - €350 diverse pakketten

Daarnaast is er een Maandaanbieding en het snelle Blue Print concept, waarbij met een paar klikken
een spijkerjasje met print is besteld. Zonder keuzestress en met een groot voordeel.

Graag help ik je verder om het jasje van je dromen voor je te gaan creëren!

Lieve groet, Sabrina
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