BOUTIQUE DU BONHEUR
B R O Ț I Ș O A R E - 2 0 2 1 - O F E R T Ă C O R P O R AT E

CU PRIMĂVARA
ÎN SUFLET
ȘI ZÂMBETUL
PE BUZE!
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Ne bucuram de cunostinta, noi suntem Boutique du bonheur,
un mic atelier de creatie si ne dorim sa aducem bucurie
oamenilor prin lucrusoare mestesugite cu mult drag.
Pentru al 6-lea an consecutiv, am hotărat să dăm o viață
nouă mărțișoarelor, le-am adăugat un ac de broșă, o dantelă
delicată și le-am transformat în broțișoare, ca să poată fi
frumoase și vesele mereu. Broțișoarele noastre se pot
metamorfoza în broșe colorate în “extrasezon” și devin un
accesoriu delicat, care se potrivește oricărui zâmbet.
Trebuie să știți că broțișoarele noastre sunt chic cu sau fără
șnur, lucrate manual, cu pasiune și căldură pentru că ne
dorim să surprindem cât mai bine toate sentimentele și
amintirile pe care le poartă.

COLECȚIA

N AT U R E
INSPIRED
Am prins natura-n broțișoare ca să ne putem bucura
mereu de ea! Brotisoarele au fire de lavanda
amprentate in material, sunt pictate manual cu
delicatete, si desavarsite cu o dantela crosetata
manual de niste degete iscusite din fire de poveste.
Acul de la spate ii permite prinderea de tinutele de
primavara, brotisoarele devenind niste accesorii
cochete, perfecte de asortat oricarui zambet!

Fiecare broțișor vine așezat cu grijă într-o
cutiuta cu un mesaj primăvăratic, gata pentru
a fi dăruit. Cutia se poate personaliza la cerere
cu logo-ul companiei dv.
Stoc initial: 100 de bucați

Preț: 29lei

COLECȚIA

ARTISTRY

Iubim florile, soarele, natura asa ca nu ne-a ramas
decat sa surprindem ceea ce simtim si ceea ce
vedem si sa transpunem asta in tuse de pensula si
culoare. Fiecare tusa de pensula poarta cu ea
pasiunea nostra pentru frumos si fiecare detaliu
spune mai departe povestea unui vis care a prins
viata. Broțișoarele pictate cu migală sunt apoi
dichisite cu dantelă croșetată manual de o pereche
de maini iscusite.

Fiecare broțișor vine așezat cu grijă într-o
cutiuta cu un mesaj primăvăratic, gata pentru
a fi dăruit. Cutia se poate personaliza la cerere
cu logo-ul companiei dv.
Stoc initial: 130 de bucați

Preț: 35lei

COLECȚIA

C H I C & S H A BBY
Felurite modele florale, in stil vintage sau watercolor se
dau care mai de care la intrecere pentru onoarea de a
fi cadorisite si purtate.
Fiecare brotisor Chic&Shabby realizat prin tehnica
servetelului vine infrumusetat de o dantela delicata si
primeste un ac de brosa la spate. In “extrasezon”
aceste martisoare deosebite se pot transforma cu
usurinta in brose jucause, un accesoriu cochet, potrivit
tinutelor de primavara.

Fiecare broțișor vine așezat cu grijă într-o
cutiuta cu un mesaj primăvăratic, gata pentru
a fi dăruit. Pliculetul se poate personaliza la
cerere cu logo-ul companiei dv.
Stoc initial: >3000 de bucați
Modele in serii limitate.

Preț: 10lei - 15lei

COLECȚIA

TRADIȚIONALE
ROMÂNEȘTI
Am creat o colectie care imbina armonios acest frumos
obicei al martisorului cu un alt element autentic
romanesc - motivele traditionale.
Ele sunt parte din fiecare dintre noi, amprenta identitatii
noastre. Pentru ca simtim asta am “amprentat” motivele
populare in brotisoare, apoi le-am pictat cu grija si
le-am împodobit cu dantela.

Fiecare broțișor vine așezat cu grijă într-o
cutiuta cu un mesaj primăvăratic, gata pentru
a fi dăruit. Pliculetul se poate personaliza la
cerere cu logo-ul companiei dv.
Stoc initial: >300 de bucați
Modele in serii limitate.

Preț: 25lei

COLECȚIA

GOOD VIBES
Sa lasam putin loc de joaca orice varsta am avea, sa
lasam loc de rasete sincere si entuziasm. Si inca ceva...
cateodata e chiar sanatos sa nu iei prea in serios un
lucru...vorba celebra - don’t worry “bee” happy :D!
Astfel a luat nastere Good Vibes - o colectie de
martisoare facute manual cu mesaje jucause, de
primavara, cateodata chiar inspirationale :D La urma
urmei un zambet e cel mai frumos cadou pe care il poti
face lumii.

Fiecare broțișor vine așezat cu grijă într-o
cutiuta cu un mesaj primăvăratic, gata pentru
a fi dăruit. Pliculetul se poate personaliza la
cerere cu logo-ul companiei dv.
Stoc initial: >1000 de bucați
Modele in serii limitate.

Preț: 17lei - 25lei

C A D O U R I C O R P O R AT E

1 MARTIE
8 MARTIE
Seturi speciale pentru cele mai grozave angajate,
colaboratoare sau partenere. Plicuri cu lavanda,
buchetele parfumate, brotisoare cu iz de vara - totul
pentru a aduce zambete si soare in suflete!

Toate cadourile vin asezate cu grija in cutii cadou
speciale stampilate cu mesaje primavaratice. La
cerere, cutiile se pot personaliza cu logo-ul
companiei dv.
Stoc initial plicuri: 50 de bucati
Stoc initial buchete: 100 de bucati

Preț: 59lei - 128lei

PA C H E T E C O R P O R AT E - s e a p l i c ă t u t u r o r c o l e c ț i i l o r.

Peste 30 broțișoare comandate

Discount Aplicat

5%

PACHET GHIOCEL
Peste 50 broțișoare comandate

Discount Aplicat

10%

PACHET ZAMBILĂ
Peste 150 broțișoare comandate

Discount Aplicat

15%

P A C H E T P R I M AV A R Ă
Personalizare cutie/pliculet cu stampila logo (comanda minima - 50 de bucati)
Personalizare cutie/pliculet cu sticker logo companie

*de la 190 lei
*de la 0.9 bani / cutie/plic

* Pentru oferte personalizate, personalizari cutii sau verificarea la zi a stocurilor va rugăm sa luați legatura
cu noi sau sa intrați pe site-ul nostru și să verificați disponibilitatea produselor.

boutiquedubonheur.com
+40 741 920782

https://www.boutiquedubonheur.com/

A U C O L A B O R AT C U N O I
Ș I L E M U LȚ U M I M !

MULȚUMIM!

O PRIMĂVARĂ
FRUMOASĂ!

boutiquedubonheur.com
+40 741 920782

