Kwiatowy Abonament
Kwiaty raz w tygodniu w Twoim domu lub w firmie?
Abonament to idealna propozycja dla Ciebie
Dostosujemy się do Twoich potrzeb i o wymianie świeżych
kwiatów będziemy pamiętać za Ciebie

Oferujemy abonamenty na kwiaty cięte oraz doniczkowe.
Każdy w trzech wersjach pod względem wyglądu oraz ceny.
Podane w ofercie ceny netto, ostateczny wygląd dekoracji zależy od sezonu i
dostępności kwiatów.

1. Kwiaty cięte – kompozycje i bukiety

Gwarantujemy kwiaty zawsze ze świeżej dostawy – stawiamy na najlepszą
jakość materiału florystycznego, na którym pracujemy.

1. Dostawa w każdy wtorek ( 1 x w tygodniu)
Opcja standard – 429 zł netto/miesiąc

Przykładowy wygląd kwiatów. Może to być kompozycja w szklanym wazonie
lub flowerboxie, innym naczyniu. Wygląd kompozycji oraz naczynia
dopasowany do wyglądu wnętrza lub wytycznych Zamawiającego.
Idealna do postawienia na ladzie recepcyjnej, stoliku lub ławie.

2. Opcja premium – 649 zł netto / miesiąc

Kwiaty w wysokim wazonie idealnie nadają się do postawienia na podłodze. Te
ułożone kompozycyjnie w ładnym naczyniu lub dwie mniejsze kompozycje
stanowiące całą aranżację – będą pięknie prezentować się na stole lub recepcji.
W tym pakiecie korzystamy także z dodatków roślin egzotycznych.

3. Opcja lux – 999 zł netto/miesiąc

Kwiaty w dużej ilości ułożone kompozycyjnie w wysokim wazonie, zestawie
wazonów lub naczyń. Można postawić je na podłodze, dużym stole lub recepcji.
Do tego typu kompozycji używamy roślin egzotycznych i importowanych,
ekskluzywnych, wyszukanych dodatków i naczyń.

2. Kwiaty doniczkowe – kompozycje
1. Opcja Standard - dostawa w co drugą środę ( 2x w miesiącu)
289 zł netto/miesiąc

Kompozycja w ładnym naczyniu,
szkle lub koszu z kwiatów, sukulentów
oraz ozdobnych dodatków.
Dopasowana do sezonu oraz stylu wnętrza.
Idealna do postawienia na recepcję,
Stół lub ławę.

Opcja Premium – 399 zł netto/ miesiąc
Kompozycja w ładnym naczyniu,
szkle lub koszu z kwiatów, sukulentów
oraz ozdobnych dodatków.
Może to być jedna większa kompozycja
lub zestaw 2 mniejszych.
Dopasowana do sezonu oraz stylu wnętrza.
Można ją postawić na podłodze,
będzie idealna na recepcję, stół lub ławę.

Opcja Lux – 849 zł/miesiąc

Piękne, wyszukane kompozycje a nawet
instalacje z kwiatów. Ich wygląd
dopasujemy do stylu wnętrza.
Mogą to być dekoracje stojące na ladzie,
na podłodze lub nawet podwieszane.

Na terenie Warszawy – transport gratis

