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Zimowa bajka – świąteczna oferta Westwing
Kiedy spadnie śnieg, las przeistacza się w magiczną krainę. Zamknij oczy i wyobraź sobie
dzieci zjeżdżające na drewnianych sankach, kicające w białym puchu puszyste zające oraz
wyglądającego zza drzew króla lasu – jelenia, dumnie prezentującego swoje poroża.
Podczas słynnych targów designu w Paryżu właśnie w takim, bajkowym, wydaniu
prezentowały się tegoroczne święta! Zainspiruj się zimowymi dekoracjami
przygotowanymi przez stylistki Westwing i zachwyć gości baśniowym wystrojem swojego
domu.
Zimowa bajka
W grudniu przychodzi czas, w którym po długiej przerwie sięgamy stęsknieni po narty, sanki, łyżwy...
W tym roku okażą się one nieodzownym elementem nie tylko zimowych eskapad, ale również
świątecznych stylizacji! Nie musisz uprawiać zimowych sportów, by wprowadzić ten trend do swojego
domu. Wystarczą odpowiednie dekoracje. Ławka przypominająca sanki będzie oryginalnym akcentem
każdego przedpokoju, bardzo modne w tym sezonie płaskie ozdoby – np. w kształcie łyżew – pięknie
udekorują świąteczną choinkę, a stara, drewniana para nart zawieszona nad kominkiem sprawi, że
poczujesz się jak w zimowym kurorcie. W baśniowym wnętrzu, tak jak w każdej bajce, nie może
zabraknąć magicznych akcentów. W tej roli świetnie się sprawdzą małe, dźwięczne dzwoneczki i –
idealne na wieczory wypełnione zimowymi opowieściami – ciepłe, wzorzyste tekstylia.

Święto lasu
O czym nie można zapomnieć przechadzając się po zimowym lesie? Aby spojrzeć pod nogi! To tam
znajdziesz jeden z najcenniejszych skarbów lasu – szyszki. Dzięki foremnym kształtom stały się one
jednym z ulubionych motywów zimowych dekoracji, pełniąc rolę świeczek, świeczników, bombek,
stołowych ozdób, a nawet podpórek pod książki. „W tym roku bardzo modne są szklane klosze,
którymi przykrywamy własnoręcznie stworzone dekoracje. Spryskaj szyszki srebrnym lub złotym
sprayem i połóż na tacy klosz. Takie proste, takie piękne.” – mówi Marta Suchodolska, dyrektor
kreatywna Westwing.pl. Bohaterami każdej leśnej aranżacji powinny być zwierzęta. W tym roku serce
projektantów skradły rude lisy i wiewiórki. Z mody nie wychodzą również dekoracje inspirowane
królem lasu – jeleniem. Świecznik w kształcie poroża to tegoroczny must have!

Warszawa, 11 października 2017 r.

Dla wielbicieli klasyki
Jeśli marzysz o klasycznych świętach, tradycyjne zielone drzewko będzie najlepszym wyborem. Jodła,
świerk lub sosna – zarówno prawdziwa, jak i sztuczna – może stać się główną ozdobą domu,
w szczególności, jeśli zawiesimy na niej dekoracje utrzymane w czerwonej, srebrnej lub złotej
kolorystyce. „W tym roku wśród bożonarodzeniowych ozdób nie może zabraknąć małych,
ceramicznych choinek! Zabaw się w stylistę i wykorzystaj je do stworzenia oryginalnej dekoracji stołu.
Pięknie prezentować się będzie kompozycja złożona z kilku choinek, w różnych rozmiarach,
w towarzystwie iglastej gałązki, kilku szyszek i czerwonej gwiazdy betlejemskiej” – dodaje Marta
Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.pl.
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Westwing to międzynarodowy lider e-commerce w branży wyposażenia wnętrz, który oferuje swoim
użytkownikom wyjątkowe produkty do domu w atrakcyjnych cenach. Westwing działa obecnie w 14 krajach
na 3 kontynentach, a siedziba główna firmy znajduje się w Monachium, w Niemczech. Firma została założona
w 2011 roku i zatrudnia na świecie ponad 1600 pracowników. Westwing prowadzi działalność w Austrii, Belgii,
Brazylii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Kazachstanie, Polsce, Rosji, Szwajcarii, we Francji, Włoszech
oraz na Słowacji.

