
 

   

Salutare, $[FNAME|Customer|Guest]$,

A trecut ceva vreme de când nu ne-am mai auzit citit, așa că mă bucur tare să

revin în Inbox-ul tău azi. Cum altfel decât cu un mood Crăciunistic, la fel ca

toată lumea în această perioadă?! Dacă ești în procesul de definitivare a listei

de cadouri, am ajuns chiar la timp cu sugestiile noastre pentru un pasionat de

design interior sau pentru acel prieten care s-a mutat recent și i-ar prinde bine

o piesă faină pentru amenajarea casei.

Pentru prietenul excentric, care adoră piesele statement și care oferă
personalitare casei, poți opta pentru sculpturile VicalHome din shop-ul
nostru online. Se remarcă prin formele atipice, ușor extravagante, devenind

rapid o piesă de rezistență în living. Materialele din care sunt făcute aceste

sculputuri variază de la lemn, rășină, fier sau alamă și sunt piese care dăinuie

în timp atât la propriu, cât și la figurat.

Pentru prietenul care petrece mult timp în bucătărie și tot timpul te
răsfață cu noi preparate delicioase, nu se potrivește nimic mai bine decât
un accesoriu de bucătărie din lemn, care va da o notă elegantă oricărei
bucătării. Găsești mai multe modele în colecția VicalHome, House Nordic sau

101 Copenhagen. Asortează și o carte de bucate inspirate din bucătăria

nordică și sigur îl vei impresiona.

Pentru prietena mega-organizată, niciodată nu sunt prea multe cutii sau
coșulețe la ea în casă. Mergi la sigur cu ceva din colecția noastră, fie că alegi

o cutie de bijuterii cu aspect prețios din fier forjat sau o cutie pentru șervețele,

cu aspect de fildeș. Nici cu un suport din piele pentru reviste sau cărți nu vei

da greș.

Cu toții avem un prieten care întârzie mereu. Ei bine, poate încă un ceas la

el acasă îl va face mai punctual. Plus că selecția noastră de ceasuri de perete

are un rol mai degrabă un rol estetic decât funcțional și pot completa de

minune orice stil de amenajare. Ai varianta rustică, varianta marble sau cea

ușor romantică de la Richmond Interiors.

În final, cu toții avem cel puțin un copil în viața noastră, fie că e al nostru,
al prietenilor sau e un nepoțel. Am pregătit și pentru ei o selecție de cadouri

mai speciale, pentru că, de fapt, Crăciunul este pentru și despre ei. Ce zici de

o lenjerie de pat pentru micii exploratori sau cufăr pentru jucării, căci oricum va

primi multe anul acesta?

Grăbește-te căci toți furnizorii noștri livrează din afara țării, așa că durează

câteva săptămâni să ajungă la destinație. Dacă e ceva ce ți-a atras atenția, îți

recomand să nu ratezi ocazia. Deși timpul de așteptare este puțin mai lung,

ceea ce vei primi în final va fi meritat toată răbadarea din lume. 

Contactează-ne aici

AMR câteva zile până la vacanță! 

Cu drag, 

Răzvan de la Roomzia

Răzvan Cherț 
Fondator | Roomzia
email: razvan.chert@roomzia.ro
mobile: 0752-172.340
website: www.roomzia.ro
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