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Rólunk

 Hangulatos virágüzletünket 2016-ban nyitottuk meg Csíkszereda 
központjában. A virágüzlet a Nárciszrét 5. szám alatt található. Látogasson el 
hozzánk, ahol barátságos kiszolgálással, és évszakonként megújuló választék-
kal várjuk Önt is!

A virágbolt kínálata:

A virágbolt kialakításában a sokrétűség, és az újdonságok követése játszik fő 
szerepet:
 – friss vágott virágok;
 – előre elkészített csokrok, asztaldíszek, virágkosarak;
 – cserepes virágok, zöld szobanövények;
 – egyedi készítésű szárazvirág-koszorúk és asztaldíszek;
 – ajándéktárgyak, különleges desszertek;
 – teljes körű rendezvénydekoráció;
 – díszcsomagolás minőségi alapanyagokból;
 – kegyeleti virágdíszek, temetési koszorúk készítése; 
 – esküvői dekoráció készítése és bérlése;

A virágbolt szezonális kínálatáról, illetve konkrét kérdésével a  0755–588 588-as 
telefonszámon érdeklődhet, kollégánk készséggel áll rendelkezésére!



A virágüzlet csapata

 Kollégáink mind több éves tapasztalattal rendelkező okleveles virág-
kötők, akik közös szakmai múlttal rendelkeznek, és szeretik hivatásukat. 
A virágüzlet mint cég kialakításában a harmónia és a hangulatos légkör 
megteremtése volt az irányelvünk, amely garancia a gyors és magas színvon-
alú munkára, kiszolgálásra.
Rendezvénydekorációt, irodaházak és telephelyek növénygondozását, vala-
mint parképítést és parkfenntartást is vállalunk több évtizedes gyakorlattal, ko-
moly multinacionális céges referenciákkal és szakmai háttérrel Csíkszeredában 
és környékén! 

Megbízhatóság, pontosság és kreatív ötletek jellemzik 
munkánkat!
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Színkódok
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Ami tilos!
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a logó betűtípusa:

a törzsszöveg betűtípusa:

más használt betűtípus:

Corguette Regular

Constantia

Betűtípus









Házhoz szállítás!

 Szeretné megajándékozni szeretteit, kolléganőit 
vagy céges partnereit alkalomhoz illően? Esetleg nincs 
ajándékötlete, vagy nem ért a virágokhoz? Nálunk a 
legjobb helyen jár! Kertészeink és profi virágkötőink 
készséggel állnak rendelkezésére, hogy megtalálja a 
legmegfelelőbb virágajándékot, akár kiszállítással is.
Képzett és gyakorlott virágkötőink szívesen adnak ötle-
teket és megvalósítják a legkülönlegesebb elképzelése-
ket is! Lépjen velünk kapcsolatba, és kérje mihamarabb 
személyre szabott, egyedi ajánlatunkat! Évről évre egyre 
több neves nemzetközi cég gyarapítja elégedett partne-
reink sorát, dolgozzon hát Ön is velünk!
 Házhoz szállítás Csíkszereda és környékén kedve-
ző áron, amennyiben a körülmények engedik, akár egy 
órán belül is eljuttatjuk a megrendelt virágkompozíció-
inkat a megadott címre (aktuális díjainkról érdeklődjön 
személyesen vagy a 0755–588 588-as telefonszámon).



Ajándékötletek

 Boltunkban a desszertektől a bögréken át 
tasakokat és különféle kiegészítő ajándékokat 
megtalálhatnak. Egyedi, kreatív termékek, speci-
ális, a megszokott virágkompozícióktól eltérő igé-
nyek kiszolgálása jellemzi cégünket. Rendeljen 
tőlünk egyedi, személyre szabott meglepetéseket. 
A siker garantáltan nem marad el!





Nincs szebb tartalma életünknek,

mint megszépíteni azok életét,

akiket szeretünk.




