


Notă

Fotogra�ile sunt cu titlu de prezentare. Produsele pot � personalizate în funcție de 
preferințe, culori, buget

Livrarea este gratuită pentru 2 locații în București pentru comenzi mai mari de 250 lei

Pentru livrări suplimentare se va percepe o taxă de livrare de 20 lei / locație + TVA 

Comenzile se plasează telefonic – 0740.226.829 sau e-mail – o�ce@imod�owers.ro

Prețurile nu conțin TVA

Toate produsele se livrează în pungi personalizate iMod Flowers 



Cu gândul la atmosfera de sărbătoare, artiștii noștri florali creează 

Aranjamente de Crăciun spectaculoase, în culori festive. În funcție de 

preferințe, aranjamentele pot fi realizate în vase de ceramică, cutii 

cadou sau pe farfurii decorative, din crenguțe de brad natural, pin și 

elemente decorative tematice. Lumânările completează atmosfera 

de sărbătoare. 

Aranjamente

Crăciun

Spiritul Crăciunului
145 lei

Aranjament cu îngeraș
125 lei

Crăciun în cutie
125 lei

Aranjament masă cu lumânare
175 lei

Epic Christmas
295 lei



Modelele de Coronițe de Crăciun au un design unic, fiind împodobite cu 
globuri în diverse culori și accesorii de sezon, așa cum sunt florile de bumbac, 

fulgii de zăpadă, conurile de brad, feliile de portocală și figurine specifice. 
Diametru coroniță – începând cu 20 cm

Coronițe de Crăciun
Prețuri începând cu 80 lei



Atunci când rostim cuvântul Crăciun, primele gânduri se îndreaptă către 
familie, Bradul frumos împodobit, peisajul alb și veselia din ochii colindătorilor.

Propunem Brăduți construiți din crenguțe naturale de brad, pin și alte conifere, 
îmbodobiti cu globuri, figurine specifice, flori de bumbac, batoane de 

scorțișoara și alte decorațiuni în tematica sărbatorii de Crăciun.

Brăduți de Crăciun
împodobiți 

Prețuri începând cu 150 lei



Aranjamentele cadou propuse conțin 
elemente specifice Crăciunului: 

mini-brăduț, aranjament masă sau 
aranjament birou cu lumânare, grupate cu 

diverse produse – cookies, turtă dulce, 
sticlă de vin sau altele. Se livreaza în pungi 

IMOD și sunt invelite în hârtie de orez.

Aranjamente
Crăciun

și cadouri 

Brăduț Crăciun,turtă dulce și 
cafea  75 lei

Cadou Aranjament Crăciun
și Cookies   85 lei

Cadou Aranjament Crăciun și 
Panetone  125 lei

Cadou Aranjament Crăciun, sticlă
de vin și bomboane  115 lei

Cadou Brăduț Crăciun și 
bomboane  55 lei



Coșurile cadou de Crăciun conțin elemente specifice 
Crăciunului - brad natural, mini-braduț natural, globuri, 
figurine, grupate cu diverse produse – șampanie, sticlă de 
vin, turtă dulce, bomboane de ciocolată și altele. Se 
livrează în pungi IMOD și sunt invelite în hârtie de orez.

Coșuri Crăciun

Crăciun Elegant
495 lei



Atenție Dulce
145 lei



Coș Crăciun Clasic
145 lei



Cutiile cadou conțin figurine de Crăciun,  combinate cu 
diverse produse – sticlă de vin, bomboane de ciocolată 
sau o plantă suculentă, toate asezate frumos între 
rămurele de brad natural. Se livrează în pungi IMOD și 
sunt învelite în hârtie de orez.

Cutii cadou

Cutie Surpriză
65 lei

Cutie Steluța de Crăciun
125 lei

Cutie Cadoul Perfect
195 lei


