Expert Flower Power, flori și cadouri speciale, pentru oameni speciali!
Atelierul de Creație Florală și Design Interior - Expert Flower Power s-a înființat
având un singur scop: oferirea unui segment de produs care lipsește din piața de profil:
creații artistice din flori proaspete și stabilizate personalizate.
Încă de la înființare s-a impus pe piata de profil prin asigurarea unui raport optim
calitate-preț, garantând cel mai mic preț față de atelierele și florăriile concurente, fiind
recunoscut pentru caracterul inovator, atât în creațiile caracterizate prin eleganță și
rafinament desăvârșit, cât și prin creațiile care, prin împletirea elementelor primare ale
naturii trezesc sentimentul de eliberare din cotidianul urban și creează senzația de
“acasă”.
Acest lucru a fost confirmat prin prezența la numeroasele expoziții de profil,
diverse evenimente și parteneriate cu participare guvernamentală, ambasade,
corporate, evenimente familiale și, bineînțeles, evenimente caritabile.
Atelierul de Creatie Florală și Design Interior - Expert Flower Power ofera
un discount de 50% membrilor Corpului Național al Polițistilor și familiilor
acestora până la gradul II de rudenie, la toate serviciile și produsele comercializate,
constând într-un segment inedit de creații din flori proaspete și stabilizate (flori
naturale, conservate, garantate 5 ani fără a fi necesară udare sau îngrijirea acestora),
realizând de la gradini verticale de interior si decoratiuni pentru gradini exterioare, până
la tematici pentru nunți, cununii, botezuri (asigurând inclusiv elemente vestimentare
realizate din creații florale precum: rochii, pălării, coliere, brățări, inele), decorațiuni de
Crăciun și Paști, cadouri cu ocazia zilei de 1-8 Martie, Floriii, precum și pentru orice alte
ocazii.
De asemenea, Atelierul de Creație Florală și Design Interior - Expert Flower
Power, oferă: serviciul de transport la domiciliu, cu autovehicule speciale prevăzute cu
instalații climaterice, care asigură păstrarea în bune condiții a creațiilor florale.
Creațiile sunt unicat, tematica și bugetul alocat modelului ales fiind personalizate
în funcție de cerințele fiecărui client în parte.
Pentru detalii suplimentare și pentru sugestii privind creațiile noastre vă rugăm
să accesați site-ul nostru http://www.expertflowerpower.ro sau pagina de facebook
Expert Flower Power.
Voi ne-ați ales ca parteneri, voi sunteți prioritatea noastră!

