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Sylwester w tym roku wcale nie musi być nudny – w domowych
warunkach równie miło można powitać Nowy Rok i poczuć się wyjątkowo, jak na najlepszym balu. Zadbaj przede wszystkim o to, aby
dopisywał wszystkim dobry humor, a wokół znajdowały się stylowe
ozdoby, które umilą ten wieczór, ale również pozostaną we wnętrzu
przez cały karnawał. Ponadto przygotuj dobre jedzenie, ulubioną
muzykę – i udana zabawa sylwestrowa gwarantowana. Jeśli nie masz
pomysłu na aranżacje, Synowa i Teściowa – bohaterki spotów marki
Agata, przychodzą z pomocą i z pewnością zainspirują Cię swoimi
modnymi sylwestrowymi stylizacjami – z dwóch perspektyw.
Sprawdź, która z nich pasuje do Twojego wnętrza.

Małgorzata Socha i Ewa Kasprzyk
Ambasadorki marki Agata

Czym powinna wyróżniać się sylwestrowa aranżacja?
W noc sylwestrową wszystko powinno lśnić – zarówno kreacje gości, potrawy na stole, jak i dekoracje wnętrza. Błyszczące ozdoby, dekoracje
i tekstylia to must have w sylwestrowej aranżacji. Dominować powinny złote i srebrne dodatki, które przełamane akcesoriami w odcieniach
klasycznej czerni lub bieli, będą prezentować się niezwykle szykownie. Gustowna zastawa stołowa z połyskującymi zdobieniami może doskonale uzupełnić aranżacje – nada elegancji i szyku. Istotna jest również oprawa świetlna, dzięki której wnętrze zyska niepowtarzalny klimat
szampańskiej zabawy. Tak zaaranżowane wnętrze może gwarantować sylwestrową zabawę do białego rana.

Uwielbiam spędzać czas w swoim domu, jeśli są ze mną moimi
bliscy – nie potrzebuje nic więcej. Z tej okazji przygotowałam wyjątkową sylwestrową aranżację, która uważam, że sprawdzi się
również w całym karnawale. W mojej stylizacji postawiłam na
błyszczące dodatki w odcieniach złota i czerni. Te kolory kojarzą mi
się z elegancją, luksusem i szampańską zabawą, a ponadto są to
ponadczasowe barwy, które wykorzystam również w innych stylizacjach. Ozdobne lśniące poduszki oraz połyskujący koc, doskonale
kontrastują z klasyczną szarą sofą, nadając jej wyrazistości. Z kolei
świecznik, wazon, lampa stołowa oraz gustowne kieliszki w złotych
kolorach przełamują surowość aranżacji, dodając nieco elegancji
i kobiecości. Uwielbiam takie połączenia – wnętrze jest przytulne,
szykowne, ale zachowuje swój niepowtarzalny charakter. W takim
otoczeniu z radością powitam Nowy Rok!

Uwielbiam kameralne sylwestrowe spotkania organizowane w gronie
najbliższych. Zwracam wtedy szczególną uwagę na otoczenie – wokół
musi wszystko błyszczeć, być eleganckie i gustowne. W mojej sylwestrowej aranżacji postawiłam na klasyczne dekoracje z motywem złota,
które zestawiałam z jasnymi dodatkami w odcieniach bieli, beżu
i brązu. Złoto w tej stylizacji jest dla mnie najważniejsze, dlatego zdecydowałam się na delikatne klasyczne odcienie, które podkreślą wyrazistość tych kluczowych dodatków. Na soﬁe w kolorze brązowym
umieściłam ozdobne tekstylia w jasnych odcieniach, które za sprawą
złotych motywów i splotów, wprowadzają do wnętrza przytulny
i elegancki klimat. W mojej aranżacji nie mogło również zabraknąć
dodatków w uwielbianej przeze mnie stylistyce glamour – szklane
świeczniki ze złotymi zdobieniami, duży wazon, który efektownie
odbija światło i elegancki zegar, to akcesoria, które dopełniają moją
aranżację. Ten wystrój pozwoli mi, poczuć się zjawiskowo, a także
doskonale bawić się w noc sylwestrową.

Przygotowując swoje wnętrze na zabawę sylwestrową, pamiętaj, że w tym dniu Ty i Twoi bliscy powinniście czuć się wyjątkowo. Sylwester
to jedyna noc w roku, kiedy możemy pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa w aranżacji, dlatego złote i srebrne dodatki to obowiązkowe
elementy takiej stylizacji. Wieczór sylwestrowy spędzony w miłym otoczeniu, zapewni Ci doskonałe rozpoczęcie kolejnego roku. Zadbaj
o to, aby odliczanie do północy było niezwykłym przeżyciem!

O Agata S.A.:
Agata S.A. to sieć wielkopowierzchniowych salonów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce; obejmująca 30 wielkopowierzchniowych salonów zlokalizowane zarówno
w dużych, jak i średnich miastach w całym kraju. Agata S.A. poprzez punkty sprzedaży detalicznej i e-commerce oferuje kolekcje do pokoju dziennego, dziecięcego, sypialni, jadalni
i kuchni, a także szeroką gamę produktów i akcesoriów do aranżacji wnętrz. Marka zapewnia dostęp do artykułów ponad 250 krajowych i zagranicznych producentów kilkudziesięciu
marek własnych oraz szerokiego grona doradców, projektantów i ekspertów.

Więcej o Agata S.A.: www.agatameble.pl

Kontakt dla mediów: Biuro prasowe Salonów Agata, biuroprasowe@agatameble.pl

