Gėlės Jūsų vestuvėms
Planuojate vieną svarbiausių gyvenimo švenčių? Nepamirštamas akimirkas sukurkite aplinką dekoruodami gėlėmis.
Visas gėles su meile ir rūpesčiu nuo mažiausių sėklyčių užauginame patys. Nenaudojame cheminių trąšų, dirbtinių
šviesos/šilumos šaltinių, neteršiame aplinkos. Šventėms skiname pačius gražiausius žiedus, kurie džiugins ne tik savo
išskirtinėmis formomis ir spalvomis, bet ir nuostabiu aromatu.
Mūsų dėmesio centre ne kiekybė, bet kokybė, todėl geriausių rezultatų galite tikėtis jeigu planuojate nedidelį
pobūvį. Žodžiai geriausiai apibūdinantys mūsų kuriamų puokščių bei kompozicijų stilių? Natūralumas, romantiškas
lengvumas, spalvų ir tekstūrų žaismas.
Išsirinkite Jums labiausiai tinkantį pasiūlymą:
Dėmesio: mes neteikiame pristatymo į vietą paslaugos; gėles bei
sukomponuotas puokštes, šventinio dekoro elementus galėsite sutartu
laiku atsiimti mūsų sode - Placio 37A, Karklės km., Klaipėdos raj.
Aptarus Jūsų pageidavimus bei šventės viziją, suderinus visas
smulkmenas visuomet prašome palikti pusės sutartos sumos užstatą,
kurį turėsite sumokėti likus ne mažiau nei trim dienom iki Jūsų šventės.

- Tik JAI ir JAM Vestuvės svarbiausia diena jaunųjų gyvenime, todėl didžiausią dėmesį skirsime būtent Jums. Sukomponuosime
įspūdingą jaunosios puokštę - spalvingą, gyvą, o gal vis gi subtilią, monochrominę? Papasakokite kas Jums patinka, o
mes pasistengsime pranokti Jūsų lūkesčius.
Nepamiršime ir jaunojo - jį papuošime prie jaunosios puokštės derančia butonjere.
Paslaugos kaina - nuo 35 Eur., tačiau jei leidžia Jūsų šventei numatytas biudžetas, siūlome pagalvoti ir apie
išskirtinius natūralius jaunosios aksesuarus - gėlių vainikėlį, apyrankę, kaklo papuošalą ar auskarus.
- Drąsiems ir praktiškiems Esate kūrybinga pora? Kodėl gi Jums nepandžius savo šventės puošti patiems? Užsisakykite glėbį (tiksliau visą
kibirą) sezoninių skintų gėlių, kurias galėsite komponuoti taip, kaip Jums patinka. Paslaugos kaina 50 Eur. Mes Jums
priskinsime rinkinį pačių gražiausių sezoninių žiedų bei žalumos (jeigu pageidaujate konkrečios spalvų paletės prašome
pranešti iš anksto). Rinkinyje rasite nuo 40 iki 60 įvairių rūšių kokybiškiausių žiedų, kurių Jums turėtų pakakti įspūdingam
mažiausiai 5 staliukų dekorui.
- Nuo... iki... Ši paslauga poroms, kurios prieš ištariant “TAIP”, norėtų kuo mažiau rūpesčių.
Jums pageidaujant sukomponuosime jaunosios puokštę, butonjere papuošime jaunąjį, pasirūpinsime pamergių bei
pabrolių šventiniais aksesuarais, taip pat sukursime Jūsų vedybų ceremonijos bei puotos dekorą. Idėjų mums tikrai
nestinga. Tiesiog aptarkime visus Jūsų norus, šventės temą, spalvų paletę - viską, viską nuo... iki ir mes su malonumu
imsimės darbo.
Paslaugos kaina - nuo 180 Eur. (Mažiausios kainos paslaugų paketas - jaunosios puokštė, jaunojo butonjerė, 1 maxi
kompozicija, 3 staliukų dekoras.)
Jeigu susidomėjote šia paslauga visus Jūsų pageidavimus kviečiame aptarti susitikus pokalbiui žydinčiam sode.
Jums tinkantį laiką rezervuokite paskambinę tel. 8 611 63875. (Prieš susitikimą prašysime apgalvoti kaip atsakytumėte į
kelis svarbius klausimus, kuriuos atsiųsime el.paštu.)

