
Sun ku bū tų ras ti mo te rį, ku ri ne
pas va jo tų apie pa puo ša lą su dei
man tais. Ka lė dos – ge riau sias 
me tas iš pil dy ti karš čiau sias sva

jo nes! Ju ve ly ri kos stu di ja IN DI VI pa
ruo šė ypa tin gų pa si ūly mų. Pir mi sus
ku bę pa si rū pin ti do va na ga lės džiaug tis 
ypa tin go mis kai no mis!

Spe cia lūs pa si ūly mai –  
tik per šv.Ka lė das

Šioms Ka lė doms IN DI VI ju ve ly ri kos 
stu di ja si ūlo išs kir ti nes kai nas ir spe
cia liai šven ti niam lai ko tar piui su kur tus 
pa puo ša lus. Pa puo ša lų di zai nas pa rink
tas at siž vel giant į tai, kas sti lin ga ir ge
riau siai pab rė žia dei man to gro žį. „Ka
dan gi dir bi niai yra ga mi na mi Lie tu vo je, 
ju ve ly ri kos stu di jos IN DI VI dirb tu vė se, 
o dei man tai yra tie kia mi tie sio giai iš vi
so pa sau lio dei man tų bir žų, ga li me už
tik rin ti pat rauk lią kai ną“, – sa ko ju ve ly
ri kos stu di jos IN DI VI ats to vė Vik to ri ja 
Ma tu zo ny tė.

Kla si ki niai pa puo ša lai –  
po pu lia riau si

Per Ka lė das IN DI VI su lau kia itin di
de lio su si do mė ji mo kla si ki niais pa puo
ša lais su dei man tais: aus ka rais, pa ka
bu čiais, žie dais. Ypač iš po pu lia rė jo dei
man ti nės „Ten nis“ apy ran kės ir pa puo
ša lai su juo dai siais Tai čio per lais, ku rie 
daž niau siai įsi gy ja mi ta da, kai mo te ris 
jau tu ri kla si ki nių pa puo ša lų su dei man
tais komp lek tą. Šioms Ka lė doms IN DI VI 
pa ruo šė išs kir ti nį pa si ūly mą dei man ti
nėms „Ten nis“ apy ran kėms, ku rių kai

na su 1.00 ct bri lian tais pra si de da nuo 
1280 eurų, kai įp ras ti nė kai na yra 1997 
eurai. Pre kių už ypa tin gą kai ną skai čius 
yra ri bo tas.

„Nors pir kė jai dau giau sia pa gei dau ja 
kla si ki nių pa puo ša lų, ku rie tik tų kas
die nai, per Ka lė das ten ka su mo de liuo
ti ir pa ga min ti išs kir ti nio di zai no pa
puo ša lų. Šven ti niu lai ko tar piu taip pat 
jun ta mas su si do mė ji mas su ža dė tu vių 
žie dais su dei man tais. Kalėdos – nuos
tabus metas, pilna – šis įvykis taps ne
pamirštamu šventiniu stebuklu“, ‒ sako 
V.Matuzonytė.

D.Ka zė nai tės pa puo ša lai – šiuo
lai ki nė ju ve ly ri ka

Vie na sti lin giau sių ša lies mer gi nų, vi
za žo meist rė Dei man tė Ka zė nai tė pui kiai 
su de ri na kas die nį gar de ro bą ir pa puo ša
lus su dei man tais. Ji yra su kū ru si var di
nę sa vo pa puo ša lų su dei man tais li ni ją. 
„Deimantės sukurti papuošalai pasižymi 
ne tik patrauklia kaina, bet ir yra labai 
šiuolaikiški, skoningi ir turintys išlie
kamąją vertę.  Tai pui ki do va na šven čių 
pro ga tiems, ku rie ne no ri daug iš lai dau ti, 
bet ne ga li at sis pir ti dei man tų ža ve siui“, 
– sa ko IN DI VI ats to vė V.Ma tu zo ny tė. 
D.Ka zė nai tės su kur tų pa puo ša lų ga li ma 
įsi gy ti išs kir ti nai IN DI VI ju ve ly ri kos stu
di jo je. Pa puo ša lų ko lek ci jos kai nos pra si
de da nuo 130 eurų.

Pra ban ga priei na ma dau ge liui – 
3D tech no lo gi jų pa gal ba

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“, – pa sa ko ja 

ju ve ly ri kos sa lo no va do vė Da ri ja Mo ro
zo va. 3D tech no lo gi jos taip pat lei džia 
įgy ven din ti pa čius įmant riau sius pir kė jų 
pa gei da vi mus ir pa ma ty ti ga mi nio vi
zua li za ci ją prieš jį ga mi nant.

Išs kir ti niai IN DI VI ju ve
ly ri kos stu di jos pa si ūly
mai tik per šv. Ka lė das!

Ap ži ūrė ti ir įsi gy ti IN DI VI ju ve ly ri kos dir bi nių 
ga li ma ju ve ly ri kos stu di jo je Vil niu je, Po loc ko g. 
43C, ar ba in ter ne tu www.in di vi.lt.

Geidžiamiausia Kalėdų dovana –  
DEIMANTAI!

Ka lė di nių do va nų idė jos – 15 gei džia miau sių

in di vi siūlo: 
Išs kir ti nės ga min to jo kai nos ■■

Ne mo ka mas pris ta ty mas ■■

30 die nų grą ži ni mas ■■

Ko ky bės ser ti fi ka tas ■■

5 me tų ga ran ti ja■■

Grei tas pa ga mi ni mas – 10 d. d.■■

15 me tų meist rų dar bo pa tir tis■■

*Pre kių skai čius už spe cia lią kai ną ri bo tas
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deimantė pasipuošusi pakabu-
čiais „Klasika“, „Rose“ ir „marta“ 
bei deimantine juostele.


