
Mükemmel düğün tarihi 2021 ila 2025

Aranan numara dizileri ve çekim numaraları ile hafta sonları (Cumartesi, Pazar) 
popüler düğün tarihlerine genel bakış

2021 2022 2023 2024 2025

"21" haftanın günü olarak

21.02.2021 (Pazar) 

21.03.2021 (Pazar) 

21.08.2021 (Cumartesi) 

21.11.2021 (Pazar)

"22" haftanın günü olarak

 22.01.2022 (Cumartesi) 

22.05.2022 (Pazar) 

22.10.2022 (Cumartesi)

"23" haftanın günü olarak

23.04.2023 (Pazar) 

23.07.2023 (Pazar) 

23.09.2023 (Cumartesi) 

23.12.2023 (Cumartesi)

"24" haftanın günü olarak

24.02.2024 (Cumartesi)

24.03.2024 (Pazar) 

24.08.2024 (Cumartesi) 

24.11.2024 (Pazar)

"25" haftanın günü olarak

25.01.2025 (Cumartesi)

25.05.2025 (Pazar) 

25.10.2025 (Cumartesi)

"1" haftanın günü olarak 

01.05.2021 (Cumartesi) 

01.08.2021 (Pazar)

"2" haftanın günü olarak 

02.01.2022 (Pazar) 

02.04.2022 (Cumartesi) 

02.07.2022 (Cumartesi) 

02.10.2022 (Pazar)

"3" haftanın günü olarak 

03.06.2023 (Cumartesi) 

03.09.2023 (Pazar) 

03.12.2023 (Pazar)

"4" haftanın günü olarak 

04.02.2024 (Pazar) 

04.05.2024 (Cumartesi) 

04.08.2024 (Pazar)

"5" haftanın günü olarak 

05.01.2025 (Pazar) 

05.04.2025 (Cumartesi) 

05.07.2025 (Cumartesi) 

05.10.2025 (Pazar)

"20" haftanın günü olarak

20.02.2021 (Cumartesi)

20.03.2021 (Cumartesi) 

20.06.2021 (Pazar)

20.11.2021 (Cumartesi)

"20" haftanın günü olarak

20.02.2022 (Pazar)

20.08.2022 (Cumartesi)

"20" haftanın günü olarak

20.05.2023 (Cumartesi) 

20.08.2023 (Pazar)

"20" haftanın günü olarak

20.01.2024 (Cumartesi) 

20.04.2024 (Cumartesi) 

20.07.2024 (Cumartesi)

20.10.2024 (Pazar)

"20" haftanın günü olarak

20.04.2025 (Pazar) 

20.07.2025 (Pazar)

20.09.2025 (Cumartesi) 

20.12.2025 (Cumartesi)

Hafta içi = Ay 

04.04.2021 (Pazar)

06.06.2021 (Pazar)

08.08.2021 (Pazar) 

10.10.2021 (Pazar)

12.12.2021 (Pazar)

Hafta içi = Ay 

01.01.2022 (Cumartesi)

Hafta içi = Ay 

01.01.2023 (Pazar)

09.09.2023 (Cumartesi)

11.11.2023 (Cumartesi)

Hafta içi = Ay 

05.05.2024 (Pazar)

07.07.2024 (Pazar)

Hafta içi = Ay 

02.02.2025 (Pazar)

2. basamak gün = ay 

24.04.2021 (Cumartesi) 

26.06.2021 (Cumartesi) 

28.08.2021 (Cumartesi)

2. basamak gün = ay 

24.04.2022 (Pazar) 

26.06.2022 (Pazar) 

28.08.2022 (Pazar)

2. basamak gün = ay 

21.01.2023 (Cumartesi)

2. basamak gün = ay

21.01.2024 (Pazar)

23.03.2024 (Cumartesi)

25.05.2024 (Cumartesi)

27.07.2024 (Cumartesi)

29.09.2024 (Pazar)

2. basamak gün = ay 

22.02.2025 (Cumartesi)

23.03.2025 (Pazar)

27.07.2025 (Pazar)

Sayı dizisi "1, 2, 3

-

Sayı dizisi "2, 3, 4" 

02.03.2024 (Cumartesi)

Sayı dizisi "3, 4, 5"

-

"1" iin gün, ay, yıl 

10.01.2021 (Pazar) 

16.01.2021 (Cumartesi) 

17.01.2021 (Pazar) 

31.01.2021 (Pazar)

„"2" iin gün, ay, yıl

12.02.2022 (Cumartesi) 

20.02.2022 (Pazar)

26.02.2022 (Cumartesi)

27.02.2022 (Pazar)

"3" iin gün, ay, yıl

-

"4" iin gün, ay, yıl

14.04.2024 (Pazar)

"5" iin gün, ay, yıl

25.05.2025 (Pazar)

"12" tarih içinde

12.06.2021 (Cumartesi) 

12.09.2021 (Pazar)

 12.12.2021 (Pazar)

"12" tarih içinde

12.11.2022 (Cumartesi) 

11.12.2022 (Pazar)

"2" ile gün "1" ile ay

02.01.2021 (Cumartesi)

02.10.2021 (Cumartesi)

"2" ile gün "2" ile ay

20.02.2022 (Pazar)

"2" ile gün "3" ile ay

-

"2" ile gün "4" ile ay

20.04.2024 (  Cumartesi  )  

"2" ile gün "5" ile ay

-
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Selfiewall - sizin partiniz, sizin fotoğraflarınız

Cep telefonunuzdan parti fotoğraflarıyla düğün slayt gösterisi beamer'da canlı

Güzel düğün tarihini partinizdeki Selfiewall için bir hashtag olarak kullanın

Düğün tarihi : 02.01.2021 → Hashtag: #2121

Düğün tarihi : 21.08.2021 → Hashtag: #21821

Düğün tarihi : 22.01.2022 → Hashtag: #22122

Düğün tarihi : 23.09.2023 → Hashtag: #23923

Düğün tarihi : 02.03.2024 → Hashtag: #2324

Düğün tarihi : 25.05.2025 → Hashtag: #25525

Selfie Duvarı'nı partiniz için veya bir arkadaşınızın kutlaması için hediye olarak 
ayırtın.

Birçok durum için parti eğlencesi: Selfiewall ile bulunduğunuz yer XXL formatında sanal bir fotoğraf duvarına 

sahip olur. Konuklarınızın cep telefonlarından parti fotoğraflarını alır ve bunları gerçek zamanlı olarak bir 

slayt gösterisi olarak bir duvara yansıtırsınız. Fotoğraf sunumu slayt gösterisi için ihtiyacınız olan her şey: 

Beamer, dizüstü bilgisayar, internet, Selfiewall'a çevrimiçi erişim ve bireysel bir hashtag. Hadi gidelim: 

www.selfiewall.net
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Selfiewall ile düğün kutlaması

• Tüm davetliler (genç ve yaşlı) eğlenceye katılır

• Cep telefonunuzdan projektöre canlı olarak sınırsız sayıda fotoğraf gönderin

• Tebrikler ve emojiler gönderin

• DJ'e müzik dileklerinizi gönderin (isteğe bağlı)

• Fotoğrafları denetleme ve silme

• Doğum günü partisinden sonra fotoğrafları indirin

• Kayıt olmadan spontane ve anonim olarak katılın

• Reklam yok

Selfiewall hakkında sorularınız mı var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Selfiewall Ekibi c/o hma GmbH. 

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden, Almanya 

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

E-posta: info@selfiewall.net
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