Geidžiamiausia Kalėdų dovana –

DEIMANTAI!

Išskirtiniai INDIVI juve
lyrikos studijos pasiūly
mai tik per šv. Kalėdas!

unku būtų rasti moterį, kuri ne
pasvajotų apie papuošalą su dei
mantais. Kalėdos – geriausias
metas išpildyti karščiausias sva
jones! Juvelyrikos studija INDIVI pa
ruošė ypatingų pasiūlymų. Pirmi sus
kubę pasirūpinti dovana galės džiaugtis
ypatingomis kainomis!

S

na su 1.00 ct briliantais prasideda nuo
1280 eurų, kai įprastinė kaina yra 1997
eurai. Prekių už ypatingą kainą skaičius
yra ribotas.
„Nors pirkėjai daugiausia pageidauja
klasikinių papuošalų, kurie tiktų kas
dienai, per Kalėdas tenka sumodeliuo
ti ir pagaminti išskirtinio dizaino pa
puošalų. Šventiniu laikotarpiu taip pat
juntamas susidomėjimas sužadėtuvių
žiedais su deimantais. Kalėdos – nuos
tabus metas, pilna – šis įvykis taps ne
pamirštamu šventiniu stebuklu“, ‒ sako
V.Matuzonytė.

Specialūs pasiūlymai –
tik per šv.Kalėdas

D.Kazėnaitės papuošalai – šiuo
laikinė juvelyrika

Šioms Kalėdoms INDIVI juvelyrikos
studija siūlo išskirtines kainas ir spe
cialiai šventiniam laikotarpiui sukurtus
papuošalus. Papuošalų dizainas parink
tas atsižvelgiant į tai, kas stilinga ir ge
riausiai pabrėžia deimanto grožį. „Ka
dangi dirbiniai yra gaminami Lietuvoje,
juvelyrikos studijos INDIVI dirbtuvėse,
o deimantai yra tiekiami tiesiogiai iš vi
so pasaulio deimantų biržų, galime už
tikrinti patrauklią kainą“, – sako juvely
rikos studijos INDIVI atstovė Viktorija
Matuzonytė.

Per Kalėdas INDIVI sulaukia itin di
delio susidomėjimo klasikiniais papuo
šalais su deimantais: auskarais, paka
bučiais, žiedais. Ypač išpopuliarėjo dei
mantinės „Tennis“ apyrankės ir papuo
šalai su juodaisiais Taičio perlais, kurie
dažniausiai įsig yjami tada, kai moteris
jau turi klasikinių papuošalų su deiman
tais komplektą. Šioms Kalėdoms INDIVI
paruošė išskirtinį pasiūlymą deimanti
nėms „Tennis“ apyrankėms, kurių kai

Prabanga prieinama daugeliui –
3D technologijų pagalba

Šiuolaikinis pirkėjas nori gauti ne
tik kokybišką papuošalą, klientams turi
būti pasiūlyta ir prieinama kaina. „INDI
VI studijoje papuošalų gamybai jau ilgą
laiką naudojamos pažangios 3D techno
logijos, kurios taupo gamybos laiką, už
tikrina kokybę ir net kelis kartus page
rina gaminio kainą pirkėjui“, – pasakoja

Deimantė pasipuošusi pakabučiais „Klasika“, „Rose“ ir „Marta“
bei deimantine juostele.

INDIVI siūlo:

■■Išskirtinės gamintojo kainos
■■Nemokamas pristatymas
■■30 dienų grąžinimas
■■Kokybės sertifikatas
■■5 metų garantija
■■Greitas pagaminimas – 10 d. d.
■■15 metų meistrų darbo patirtis

juvelyrikos salono vadovė Darija Moro
zova. 3D technologijos taip pat leidžia
įgyvendinti pačius įmantriausius pirkėjų
pageidavimus ir pamatyti gaminio vi
zualizaciją prieš jį gaminant.
Apžiūrėti ir įsig yti INDIVI juvelyrikos dirbinių
galima juvelyrikos studijoje Vilniuje, Polocko g.
43C, arba internetu www.indivi.lt.

Kalėdinių dovanų idėjos – 15 geidžiamiausių

GEDIMINAS ŽILINSKAS

Klasikiniai papuošalai –
populiariausi

Viena stilingiausių šalies merginų, vi
zažo meistrė Deimantė Kazėnaitė puikiai
suderina kasdienį garderobą ir papuoša
lus su deimantais. Ji yra sukūrusi vardi
nę savo papuošalų su deimantais liniją.
„Deimantės sukurti papuošalai pasižymi
ne tik patrauklia kaina, bet ir yra labai
šiuolaikiški, skoningi ir turintys išlie
kamąją vertę. Tai puiki dovana švenčių
proga tiems, kurie nenori daug išlaidauti,
bet negali atsispirti deimantų žavesiui“,
– sako INDIVI atstovė V.Matuzonytė.
D.Kazėnaitės sukurtų papuošalų galima
įsig yti išskirtinai INDIVI juvelyrikos stu
dijoje. Papuošalų kolekcijos kainos prasi
deda nuo 130 eurų.

*Prekių skaičius už specialią kainą ribotas

