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Sase diamante negre sunt puse in joc in cadrul concursului menit sa
desemneze cel mai original scenariu de cerere in casatorie. Concursul de
creativitate organizat de iLUX.ro, magazinul tau de cadouri de lux, se
desfasoara in perioada 5-11 februarie pe blogul iLUX in parteneriat cu
Rosenberg&Associates – comerciant de diamante.

Concurs Cea mai originala cerere in casatorie

"Cererea in casatorie, cea mai frumoasa dovada de
iubire"
iLUX.ro
Sub sloganul “Cererea in casatorie, cea mai frumoasa dovada de iubire” pe blogul
iLUX.ro desfasoara un concurs unic de creativitate a carui miza ii va motiva pe
participanti sa se intreaca in idei si originalitate. Titlul de cel mai original scenariu de
cerere in casatorie vine insotit de mult ravnitul premiu, 6 diamante negre oferite de
Rosenberg&Associates, partenerul iLUX.ro
Daca pentru majoritatea oamenilor diamantele sunt un vis de neatins, castigatorul are
o sansa reala de a fi fericitul posesor ale celor sase pietre pretioase in valoare de

3500 de lei.
La concurs pot participa atat barbatii care se inscriu cu ideea lor de a o cere pe
femeia iubita in casatorie sau sa descrie cum au facut-o deja, iar premiul sa-l ofere
partenerei cadou de Ziua Indragostitilor. Alaturi de barbati vor lupta in concurs pentru
diamante si doamnele care pot prezenta cazul propriu sau sa spuna cum ar vrea ele
sa fie cerute, cum si-ar imagina cererea in casatorie perfecta.
Un premiu atat de consistent poate veni si cu intrebarea “Ce fac cu diamantele?”.
Daca o bijuterie poate sa fie pe gustul unei femei sau nu, in ceea ce priveste
diamantele lucrurile stau altfel. In primul rand diamantele sunt cele mai bune prietene
ale femeii, deci orice doamna va fi incantata sa le poarte. In al doilea rand, o bijuterie
facuta la comanda cu propriile diamante nu mai are cum sa nu placa sau sa nu se
potriveasca destinatarei. Astfel diamantele pot fi oferite cadou in doua moduri: fie le
pastrezi, caci diamantele au oricum o valoare impresionanta, fie poti sa-i faci
persoanei iubite o bijuterie la comanda, exact asa cum si-ar dori ea.
Un premiu special impune si o jurizare speciala astfel ca scenariul castigator va fi
desemnat de un juriu impartial format dintr-o echipa de bloggeri talentati care va
acorda note de la 1-10 celor mai originale zece scenarii care intra in finala. Marele
castigator va fi anuntat pe 13 februarie.
Impreuna cu partenerul sau Rosenberg&Associates, iLUX.ro organizeaza concursul de
cea mai originala cerere in casatorie cu ocazia Zilei Indragostitilor in ideea de a-i oferi
fericitului castigator posibilitatea sa ofere cadouri de Valentine’s Day cu adevarat
deosebite persoanei iubite.
Despre General Promo
iLUX.ro este un magazin online de cadouri de lux personalizate; pe iLUX gasesti
cadouri speciale pentru barbati, femei sau copii, potrivite ocaziei sau celui caruia vrei
sa-i oferi un cadou. Alege personalizarea prin gravura a cadourilor si vei reusi sa oferi
un cadou unic, un cadou care vorbeste in numele tau! Blogul iLUX.ro este sursa ta de
incredere, care te ajuta ori de cate ori doresti sa gasesti vreo idee de cadou, prin care
sa transmiti un mesaj destinatarului. Misiunea noastra este sa devenim experti in
cadouri si sa te ajutam cu idei personalizate pentru tine!
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