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Adona.ro, unul dintre cele mai mari magazine online de genti si accesorii, atat
pentru femei cat si pentru barbati, ofera cele mai inedite idei de cadouri pentru
barbati cu ocazia apropierii sarbatorilor de Paste.

seturi cadou barbati
Adona.ro pune la dispozitia clientilor o gama variata de seturi cadou barbati menite sa
usureze procesul de cumparare al femeilor in perioada de diniantea sarbatorilor de
Paste. Pentru ca Adona stie ca alegerea cadoului ideal este o munca grea ce necesita
un timp indelungat si consum de energie, vine in intampinarea clientilor satisfacandule aceste nevoi.
Cand vine vorba despre oferirea cadoului perfect partenerului, tatalui sau fratelui,
femeile depun un efort mare pentru a gasi modelul cel mai potrivit. Pentru a le usura
munca, Adona le ofera acestora, in categoria seturi pentru barbati, numeroase
alternative la clasicele cadouri.
In topul preferintelor clientelor s-a clasat cel mai comandat set cadou barbati si
anume setul Pierre Cardin ce ofera un portofel din piele naturala alaturi de o curea
neagra eleganta. Setul vine ambalat intr-o cutie eleganta fiind oricand gata spre a fi
oferit cadou cu orice ocazie.
Pentru ca se aproprie o perioada in care toata lumea cauta cadouri ce vor fi oferite in
apropierea sarbatorilor de Florii si de Paste, magazinul online Adona.ro a suplimentat

stocul pentru seturile de barbati, dar si stocul de genti si portofele de dama.
Cei in cautare de cadouri pentru perioada urmatoare sunt invitati sa aleaga din
modelele disponibile pe site unde vor gasi cu siguranta ceva potrivit pentru cei dragi.
Cunoscandu-si foarte bine publicul, Adona ii va oferi acestuia idei de cadouri pentru
femei si barbati si in perioada urmatoarei campanii de la inceputul lunii aprilie.
Fiind votat ca fiind unul dintre cele mai de incredere magazine online de genti si
accesorii, Adona le ofera clientilor fideli, dar si celor noi, garantia unor produse de
calitate ce corespund cu descrierea de pe site.
Cei ce se afla in cautare de cadouri sunt invitati sa descopere toate modelele din site
si sa plaseze o comanda pentru care vor beneficia de transport gratuit. Ca si pana
acum, coletul va fi livrat in maximum 48 de zile lucratoare, iar pentru eventuale
nelamuriri sau informatii suplimentare, clientii pot apela numarul de telefon 0727 239
399 sau pot trimite un e-mail la adresa vanzari@adona.ro.
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