
Idealna data ślubu 2021 - 2025 r

Przegląd z popularnymi terminami ślubów w weekendy (sobota, niedziela) z 
poszukiwanymi sekwencjami numerów i numerami ujęć

2021 2022 2023 2024 2025

"21" jako dzień 

powszedni 

21.02.2021 (niedziela) 

21.03.2021 (niedziela) 

21.08.2021 (sobota) 

21.11.2021 (niedziela)

"22" jako dzień 

powszedni

 22.01.2022 (sobota) 

22.05.2022 (niedziela) 

22.10.2022 (sobota)

"23" jako dzień 

powszedni 

23.04.2023 (niedziela) 

23.07.2023 (niedziela) 

23.09.2023 (sobota) 

23.12.2023 (sobota)

"24" jako dzień 

powszedni 

24.02.2024 (sobota)

24.03.2024 (niedziela) 

24.08.2024 (sobota) 

24.11.2024 (niedziela)

"25" jako dzień 

powszedni 

25.01.2025 (sobota)

25.05.2025 (niedziela) 

25.10.2025 (sobota)

"1" jako dzień powszedni 

01.05.2021 (sobota) 

01.08.2021 (niedziela)

"2" jako dzień powszedni 

02.01.2022 (niedziela) 

02.04.2022 (sobota) 

02.07.2022 (sobota) 

02.10.2022 (niedziela)

"3" jako dzień powszedni 

03.06.2023 (sobota) 

03.09.2023 (niedziela) 

03.12.2023 (niedziela)

"4" jako dzień powszedni 

04.02.2024 (niedziela) 

04.05.2024 (sobota) 

04.08.2024 (niedziela)

"5" jako dzień powszedni 

05.01.2025 (niedziela) 

05.04.2025 (sobota) 

05.07.2025 (sobota) 

05.10.2025 (niedziela)

"20" jako dzień 

powszedni 

20.02.2021 (sobota)

20.03.2021 (sobota) 

20.06.2021 (niedziela)

20.11.2021 (sobota)

"20" jako dzień 

powszedni 

20.02.2022 (niedziela)

20.08.2022 (sobota)

"20" jako dzień 

powszedni 

20.05.2023 (sobota) 

20.08.2023 (niedziela)

"20" jako dzień 

powszedni 

20.01.2024 (sobota) 

20.04.2024 (sobota) 

20.07.2024 (sobota)

20.10.2024 (niedziela)

"20" jako dzień 

powszedni

20.04.2025 (niedziela) 

20.07.2025 (niedziela)

20.09.2025 (sobota) 

20.12.2025 (sobota)

Dzień tygodnia = miesiąc 

04.04.2021 (niedziela)

06.06.2021 (niedziela)

08.08.2021 (niedziela) 

10.10.2021 (niedziela)

12.12.2021 (niedziela)

Dzień tygodnia = miesiąc 

01.01.2022 (sobota)

Dzień tygodnia = miesiąc 

01.01.2023 (niedziela)

09.09.2023 (sobota)

11.11.2023 (sobota)

Dzień tygodnia = miesiąc 

05.05.2024 (niedziela)

07.07.2024 (niedziela)

Dzień tygodnia = miesiąc 

02.02.2025 (niedziela)

2. cyfra dzień = miesiąc

24.04.2021 (sobota) 

26.06.2021 (sobota) 

28.08.2021 (sobota)

2. cyfra dzień = miesiąc

24.04.2022 (niedziela) 

26.06.2022 (niedziela) 

28.08.2022 (niedziela)

2. cyfra dzień = miesiąc

21.01.2023 (sobota)

2e position jour = mois

 21.01.2024 (niedziela)

23.03.2024 (sobota)

25.05.2024 (sobota)

27.07.2024 (sobota)

29.09.2024 (niedziela)

2. cyfra dzień = miesiąc

22.02.2025 (sobota)

23.03.2025 (niedziela)

27.07.2025 (niedziela)

Kolejność liczb "1, 2, 3

-

Kolejność liczb "2, 3, 4" 

02.03.2024 (sobota)

Kolejność liczb "3, 4, 5"

-

"1" w dniu, miesiącu, roku

10.01.2021 (niedziela) 

16.01.2021 (sobota) 

17.01.2021 (niedziela) 

31.01.2021 (niedziela)

„"2" w dniu, miesiącu, 

roku

12.02.2022 (sobota) 

20.02.2022 (niedziela)

 26.02.2022 (sobota)

27.02.2022 (niedziela)

"3" w dniu, miesiącu, roku

-

"4" dans jour, mois, 

année

14.04.2024 (niedziela)

"5" w dniu, miesiącu, roku

25.05.2025 (niedziela)

"12" w dacie

12.06.2021 (sobota) 

12.09.2021 (niedziela)

 12.12.2021 (niedziela)

"12" w dacie

12.11.2022 (sobota) 

11.12.2022 (niedziela)

Dzień z "2" Miesiąc z "1" 

02.01.2021 (sobota)

02.10.2021 (sobota)

Dzień z "2" Miesiąc z "2" 

20.02.2022 (niedziela)

Dzień z "2" Miesiąc z "3"

-

Dzień z "2" Miesiąc z "4"

   20.04.2024 (  sobota  )  

Dzień z "2" Miesiąc z "5"

-
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Selfiewall - twoja impreza, twoje zdjęcia

Pokaz slajdów ślubnych ze zdjęciami z imprezy z telefonu na żywo na beamerze

Użyj pięknej daty ślubu jako hashtagu dla Selfiewall na swojej imprezie

Data ślubu : 02.01.2021 → Hashtag: #2121

Data ślubu : 21.08.2021 → Hashtag: #21821

Data ślubu : 22.01.2022 → Hashtag: #22122

Data ślubu : 23.09.2023 → Hashtag: #23923

Data ślubu : 02.03.2024 → Hashtag: #2324

Data ślubu : 25.05.2025 → Hashtag: #25525

Zarezerwuj Selfiewall na swoją imprezę lub jako prezent na uroczystość dla 
przyjaciela.

Imprezowa zabawa na wiele okazji: dzięki Selfiewall Twoja lokalizacja zyskuje wirtualną ściankę zdjęciową w

formacie XXL. Otrzymujesz zdjęcia z imprezy z telefonów komórkowych swoich gości i wyświetlasz je na 

żywo na ścianie jako pokaz slajdów w czasie rzeczywistym. Wszystko co potrzebne do pokazu slajdów 

prezentacji fotograficznej: Projektor, laptop, internet, dostęp online do Selfiewall i indywidualny hashtag. 

Chodźmy: www.selfiewall.net
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Świętowanie ślubu z Selfiewall

• Wszyscy goście biorą udział

• Wysyłanie nieograniczonej liczby zdjęć z telefonu komórkowego do beamera

• Wysyłaj pozdrowienia, gratulacje i emojis

• Wyślij prośby o muzykę do DJ-a

• Moderowanie i usuwanie zdjęć

• Pobierz zdjęcia po imprezie

• Przyłącz się spontanicznie i anonimowo, bez rejestracji

• Brak reklamy

Czy mają Państwo pytania dotyczące Selfiewall?

Chętnie pomożemy.

Selfiewall-Team c/o hma GmbH 

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden, Niemcy

Telefon : +49 (0) 351 / 500 97 21 

E-mail : info@selfiewall.net
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