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Mai sunt doar cateva zile pana la 1 Martie!
Ati ales martisoarele pentru partenerele Dvs. de afaceri sau pentru doamnele
din echipa Dvs.?
Unda Mai va propune o Primavara mai frumoasa prin colectia de martisoare
aparte:
FLORALE, DULCI si TRADITIONALE.

Martisoare speciale - florale si dulci

De 1 Martie testati puterea florilor si a ciocolatei! :)
Unda Mai - Pasiune pentru frumos
CLASIC – CHIC
De 1 Martie testati puterea florilor si optati pentru martisoarele florale clasic-chic!
Florile nu se demodeaza niciodata, aduc zambete pe buze si creeaza surprize placute
prin frumusete si rafinament.
Florile sunt martisoare antidot pentru stres, induc o stare de pace si armonie si
transforma spectaculos energia spatiilor pe care le decoreaza.
SURPRIZE DULCI
Pantofi cu toc, trandafiri, viori, trifoi, buburuze sau scoici? Martisoarele din ciocolata
belgiana cu unt de cacao, in diverse forme, sunt cadouri menite surprinda si sa
impresioneze.
MARTISOARE HAND-MADE, TRADITIONALE
Sculptati manual in lemn, ghioceii nostri nu se ofilesc niciodata. :) Puteti opta pentru
martisoare din lemn, din bumbac, cristale sau pasta modelatoare. La Unda Mai
pastram traditia martisorului.
Alegand colectia Unda Mai de design floral si cadouri pentru 1 - 8 martie daruiti emotii
si amintiri de neuitat partenerelor Dvs. de afaceri si/sau colegelor din echipa Dvs.
Secretul Unda Mai? Prindem in fiecare creatie Unda Mai cate un zambet. Iar
entuziasmul nostru si lucrul din pasiune, desi sunt aspecte ce nu se vad, se regasesc
si se simt in cadourile noastre.
Daca nu ne cunoastem inca, va invitam sa ne descoperiti! :)
Despre UNDA MAI SRL
Unda Mai se ocupa cu pasiune de campaniile Dvs. de cadouri de 1-8 martie, Paste si
Craciun, organizeaza evenimente corporate si personale, realizeaza proiecte
decoratiuni si design floral.Unda MaiPasiune pentru frumos"Pentru ca frumosul este la
fel de necesar ca si utilul" (Victor Hugo) Site: www.undamai.com FB:

www.facebook.com/undamai Pinterest: www.pinterest.com/undamai
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