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FABULOUS PRODUCTS
Se zice că florile sunt simbolul iubirii și că totul crește cu iubire.

Hai să îi facem pe cei din jurul nostru să zâmbească mai des! Să le facem cadou în luna

martie produse Fabulous Baskets pline cu flori. 

Puteți solicita o ofertă personalizată, care vă va fi transmisă în cel mult 24 de ore.

www.fabulousbaskets.ro 



► Plic cu semințe de flori
16 lei, TVA inclus

Tradiția spune că mărțișorul este un obiect împodobit

cu șnur alb și roșu pe care îl oferim de 1 martie

persoanelor dragi, ca vestitor al primăverii.

Semințele sunt un simbol al renașterii naturii, iar

primăvara este anotimpul în care semănăm pentru a

culege roadele tot restul anului.

Plicul cu semințe are forma și rolul unei felicitări, se

personalizează cu mesajul dorit. În varianta

nepersonalizată, plicurile cu semințe sunt imprimate

cu versuri din poezii românești despre primavară.
Pentru o comandă minimă de 5 bucăți, putem personaliza eticheta cu

logo-ul dumneavoastră și un mesaj de primavară la alegere.



► Zambiă în ghiveci și 
mărțișor realizat manual
26 lei, TVA inclus

Dăruiește o zambilă parfumată, un mărțișor

înfloritor!

Primavara începe cu parfum de zambile, acestea fiind

printre primele flori de care ne bucurăm după iarnă.

Florile sunt intens parfumate și frumos colorate în

nuanțe de roz, albastru, mov, lila, portocaliu și alb.

Zambilele în ghiveci sunt un cadou minunat în prag

de primăvară. Mărțișorul este realizat manual de

tinerii de la Fundația 'Chance for Life'.
Pentru o comandă minimă de 5 bucăți, putem personaliza eticheta cu

logo-ul dumneavoastră și un mesaj de primavară la alegere.



► Primula în ghiveci și 
mărțișor realizat manual
27 lei, TVA inclus

Florile în ghiveci rezistă mult timp, sunt un simbol al

vieții și al renașterii naturii, precum primavara.

Primulele înfloresc la începutul lui martie și sunt flori

colorate în zeci de culori vii.

Împreună cu floarea, primiți și un mărțișor realizat

manual de tinerii de la Fundația 'Chance for Life'.

Acest cadou este livrat într-o cutie special realizată pe

forma și dimensiunea ghiveciului cu flori.
Pentru o comandă minimă de 5 bucăți, putem personaliza eticheta cu

logo-ul dumneavoastră și un mesaj frumos de primavară la alegere.



► Narcise în ghiveci și
mărțisor realizat manual
27 lei, TVA inclus

O floare în ghiveci care să ne încânte întreaga

primavară, un mărțișor primăvăratic.

Bulbii se pot planta în gradină pentru a înflori din nou

primavara următoare.

Ghivecele cu narcise sunt ambalate în săculeți din

pânză de iută și într-o cutie special realizată.

Fiecare floare este însoțită de un mărțișor realizat

manual de tinerii de la fundația 'Chance for Life’.
Pentru o comandă minimă de 5 bucăți, putem personaliza eticheta cu

logo-ul dumneavoastră și un mesaj de primavară la alegere.



► Kit de plantat și mărțisor
realizat manual
46 lei, TVA inclus

Desfaci, semeni și culegi!

Kit de plantat (plic cu semințe de flori, pungă cu

pământ și ghiveci decorativ).

Semințele și pământul sunt ambalate manual cu toată
atenția la detaliile mici dar care fac lucrurile

frumoase. Plicul cu semințe are forma și rolul unei

felicitări, se personalizează cu mesajul dorit.

Kit-ul este un cadou minunat pentru o prietenă,

mama, bunica sau colega ta de birou. Mărțișorul este

realizat manual de tinerii de la Fundația 'Chance for

Life'.
Pentru o comandă minimă de 5 bucăți, putem personaliza eticheta cu

logo-ul dumneavoastră și un mesaj de primavară la alegere.



► Aranjament din lemn cu 
zambilă
62 lei, TVA inclus

Inspitat din stilului Kokedama - o tehnică prin care

rădăcina unei plante este modelată și acoperită de

straturi de pământ și mușchi, legate în forma unei

sfere ce permite plantei să crescă în acest mod. Idea

își are originile în Japonia, unde aceste aranjamente

sunt populare.
Aranjamentul este realizat pe o felie de trunchi de copac și

conține o zambilă, una dintre cele mai iubite și parfumate

flori de primvară și alte elemente decorative naturale.
Pentru o comandă minimă de 5 bucăți, putem personaliza eticheta cu

logo-ul dumneavoastră și un mesaj de primavară la alegere.



► Aranjament 3 flori în
ghiveci de ceramică
76 lei, TVA inclus

Aranjamentul este realizat într-un ghiveci delicat de

ceramică și este format din trei flori de primavară:

zambile, narcise și muscări. Acesta este completat de

o plantă de hedera și alte elemente decorative

naturale precum crenguțe de copac, mușchi de

pământ și ramuri.
Aranjamentul este livrat într-o cutie de carton kraft ce poate fi

personalizată cu o etichetă personliazată cu cu logo-ul

dumneavoastră și un mesaj de primavară la alegere.



► Aranjament în cutie de 
lemn cu flori în ghiveci și 
mărțișor realizat manual
102 lei, TVA inclus

Aranjamentul este realizat într-o cutie de lemn lucrată
manual și conține cele mai iubite și parfumate flori de
primavară: zambile, narcise, mușcări și primula.
Pentru a vă bucura de flori ani la rand, puteți planta
bulbii în grădină, aceștia vor înflori negresit și
primavara următoare.
Marțișorul este realizat manual de tinerii de la
Fundația 'Chance for Life'.
Pentru o comandă minimă de 5 bucăți, putem personaliza eticheta cu

logo-ul dumneavoastră și un mesaj de primavară la alegere.



► Coș cadou
204 lei, TVA inclus

Coș din răchită tradițional realizat manual
Aranjament cu flori în ghiveci, vas ceramică
Vin Elodie Cabernet Rose, Vin de Pays du Var(0.75L)
Cutie ovala care conține 16 bomboane franțuzești din
cea mai fină ciocolată, cu umpluturi senzaționale, 170 g



► Tăviță cadou
233 lei, TVA inclus

Tăviță neagră elegantă cu capac

Vin roșu sec Dei Gratia Cabernet Sauvignon, 1000 de

Chipuri 2012, 0.75 L

Plantă suculentă în vas ciment geometric, vasul este

realizat manual în România

Cutie cu praline franțuzești din ciocolată de cea mai

bună calitate, 185 g



► Coș de picnic cadou
369 lei, TVA inclus

Coș colorat de picnic cu husă
Champagne "D de Devaux", Brut Cuvee, 0.75L
Sase praline delicioase realizate manual din
cele mai bune ingrediente, intr-o cutie eleganta
prinsa cu o panglica delicata. Un cadou potrivit
oricarei ocazii.



► Tăviță cadou
402 lei, TVA inclus

Tăviță neagră elegantă cu capac

Șampanie Moet Chandon Brut Imperial, 0.75 L

Ciocolată franțuzească care se caracterizează printr-

un gust excepțional și printr-o aromă intensă
Cutia ovală plină cu 16 bomboane franțuzești din cea

mai fină ciocolată cu umpluturi senzaționale



FABULOUS ORDER 
Comanda minimă este de 5 coșuri cu flori sau 10 plante în ghiveci. 

Aranjamentele și florile în ghiveci au etichetă personalizată cu mesajul și logo-ul clientului.

Transportul este gratuit la o singră adresă in București pentru comenzi de minim:

- 10 coșuri cadou

- 20 plante în ghiveci 

- 30 plicuri cu semințe de flori sau kit-uri semințe de flori de plantat 

Transportul este gratuit în întreaga țară la o singură adresă pentru comenzi de minim 500 lei. 



Multumim!

Echipa Fabulous Baskets

M: 0724 288 869; 0727 735 036

E: contact@fabulousbaskets.ro

W: www.fabulousbaskets.ro

F: www.facebook.com/fabulousbaskets


