A Geszler Családi Pincészet és a Kövirózsa Virágüzlet
karácsonyi ajándékötletei
(kollégáknak, üzleti partnereknek)
Még nincs elkésve! Összeraktuk portékáinkat és igazi ünnepi hangulatkeltő finomságok, szépségek születtek belőle.
Ajánljuk magunkat:
NEMCSAK URAKNAK:
1. Díjnyertes Geszler-borok (és Mustlica: palackozott must) pinceáron:
800- 1000 Ft+áfa áron (a mellékelt borlistából lehet borokat
választani)
2. Díszdobozok a boroknak
 1-es papírdobozban (natúr és fehér színben): 150 Ft/db


1-es papírdobozban karácsonyi díszítéssel
(natúr és fehér színben): 400 Ft/db




2-es papírdobozban (natúr és fehér színben): 200 Ft/db
2-es papírdobozban karácsonyi díszítéssel
(natúr és fehér színben): 550 Ft/db

A hosszabb nyakú üvegek nem férnek bele a b.dobozokba, így azokra a 3. pontban leírt felköthető karácsonyi díszítés tehető, a
borokat 6-os kartonban szállítjuk, és külön a díszdobozokat.)

3. Felköthető karácsonyi díszítés a bor nyakára: 350 Ft/db

4. Borok egyedi címkével, saját logóval, kedves céges jókívánsággal ellátva: a mi címkeméretünkben (has és
hátcímke) kb. 90 Ft+áfa, egyedi igényekre tudunk ajánlatot kérni a nyomdától (akik megtervezik és legyártják a
címkét az Önök igényei alapján).
HATÁRIDŐK:
 Díszdobozoknál, sima boroknál: Rendelés leadástól kézhezvételig: kb. 2-3 nap.
 Egyedi címkés boroknál: Rendelés pontosításától kézhezvételig: kb. 1-1,5 hét
BORKEDVEZMÉNYEK: 60 db bortól kedvezményes árak: -200 Ft+áfa a választott borokból/ palack (lehet több fajtából is
összerakni) és 30 km-es körzetben ingyen kiszállítással. (alatta személyes átvétel Móron vagy szállítás benzináron).
BORKÓSTOLÓK, BORVACSORÁK, RENDEZVÉNYEK: A Geszler Családi Pincészetbe év végi rendezvényeket is lehet tartani
borvacsorával, pinceprogramokkal illetve kihelyezett borkóstolóval is meg tudják színesíteni a már megszervezett céges
rendezvényt (http://www.geszlerpince.hu/ev-vegere-keszulve). Bővebb információ, érdeklődés, megrendelés:
info@geszlerpince.hu; Mob: 0620-5527030

NEMCSAK HÖLGYEKNEK:
1. Luca – búza (karácsonyi díszítéses kis kaspóba ültetett búza, ami karácsonyra kizöldül, remek, ötletes ajándék a
munkatársaknak): 950 Ft/db
2. Virágdíszítések
 Egybeültetések:
(több zöld növény kosárban karácsonyi díszítéssel)
3750Ft/db
 Jácintos kaspós díszítés:
(kerámia kaspós és cink edényes megoldással)
2350 Ft/db

3. Karácsonyi ajtódísz kicsi:
1500 Ft-tól /db

Karácsonyi ajtódísz nagyobb:
3300 Ft/db

4. Karácsonyi asztaldísz kisebb:
1250 Ft/db
Karácsonyi asztaldísz nagyobb:
1850 Ft/db

5. Adventi koszorúk (infópultra, irodába, tárgyalóba, közösségi terekbe, ajándéknak):


Kaspós megoldással, cserélhető teamécsessel:
3750 Ft/db



Tálcán készült adventi koszorú:
4650 Ft/db



Elegáns kaspós karácsonyi dekoráció:
6600 Ft/db



Kosaras adventi dísz:
3750 Ft/db

HATÁRIDŐ: mennyiségtől függően max. 5 nap, megbeszélés szerint.
SZÁLLÍTÁS: Ha csak virágot rendel. 30 km-en belül min. 20.000 Ft virágvásárlás esetén ingyen kiszállítás
(alatta benzináron), vagy Móron ingyenes kiszállítással.
DEKORÁCIÓK, SZOLGÁLTATÁSOK:
A Kövirózsa Virágüzlet nemcsak Móron tud készíteni irodájába, otthonába
karácsonyi dekorációt, irodai díszeket, nagy terekbe adventi koszorúkat,
ajtódíszeket, feldíszített karácsonyfát a munkahelyre (amit évről-évre elő
lehet venni). Minden igényre van kreatív, harmonikus, egyedi ötlete
Kelemen Mónikának nemcsak decemberben... További információ,
ajánlatkérés: 06-30-374-72-68; kovirozsa.virag@gmail.com
Reméljük tudtunk segíteni… ha egyedi, minőségi, helyi kézműves ajándékot szeretnének
megfizethető áron, akkor válasszanak tőlünk ajándékot!

Búcsúzóul egy Móri Bornapos kép, a Geszler Családi Pincészet faházáról (ami megkapta a
leghangulatosabb bornapi boros faház díjat), ami csodás Kövirózsa design… mi más! 

