
„A figyelmesség megtérül”

Esztétikus költséghatékony virágkompozíciók
nőnapra, amelyekkel valóban kellemes
meglepetést szerezhet üzleti partnereinek,
munkatársainak.



Krókusz 6 cm 390 Ft/db

+ díszpapír csomagolás, díszítés
(képen láthatóhoz hasonló) 330 Ft/db

+ bádog edény, díszítés 490 Ft/db
+ natúr cserép, díszítés 350 Ft/db
Színek: sárga, fehér, lila vegyesen

1. Virágzó m i ni növ é n y ek

Nárcisz 6 cm 360 Ft/db

+ bádog edényben, díszítve 490 Ft/db
+ vízhatlan díszpapír csomagolás,

díszítés 330 Ft/db

+ natúr cserép, díszítés 350 Ft/db

Mini Rózsa 6 cm 950 Ft/db

+ natúr cserép, rusztikus díszítés
(képen láthatóhoz hasonló) 450 Ft/db

+ bádog edény, díszítés 490 Ft/db
+ vízhatlan díszpapír csomagolás,

díszítés 330 Ft/db
Piros mellett más színben is kapható.



Jácint 10 cm-es  690 Ft/db

+ papírtáskában 440 Ft/db
+ masnival díszítve 290 Ft/db
+ kerámia kaspó, díszítve   1.050 Ft/db
+ bádog kanna, díszítve     1.050 Ft/db
+ felül nyitott hagyományos

mintás celofán   80 Ft/db
Színek: fehér, rózsaszín, lila vegyesen

2. Virágzó ta v asziak

Nárcisz 9 cm-es 690 Ft/db
3 hagymás

+ papírtáskában 440 Ft/db
+ masnival díszítve 290 Ft/db
+ kerámia kaspó, díszítve   1.050 Ft/db

+ bádog kanna, díszítve
(a képen, vegyes szinek) 1.050 Ft/db

+  felül nyitott hagyományos
mintás celofán   80 Ft/db

Primula 9 cm-es 450 Ft/db

+ papírtáskában 440 Ft/db
+ masnival díszítve 290 Ft/db
+ kerámia kaspó, díszítve   1.050 Ft/db

+ bádog kanna, díszítve
(a képen, vegyes szinek) 1.050 Ft/db

+ felül nyitott hagyományos
mintás celofán   80 Ft/db



Jácintos összeültetés, kőtál
- négy féle virággal 4.750 Ft/db
- három féle virággal 4.150 Ft/db
Jácintok és primula természetes
rusztikus díszítéssel, tálban.

Vegyes színekben.

3. Tavaszi ös s z e ültetések

Nárciszos összeültetés
kosárban 3950 Ft/db

Nárciszok, primula és mini fokföldi
ibolya díszítve kosárban.

A primula vegyes színekben.

Tavaszi miniösszeültetés
tálban 2.650 Ft/db

3 féle virágzó tavaszi mini növény
tálban természetes díszítéssel
(a tál natúr kő vagy kerámia)
Vegyes színekben.



Bromélia kaspóban  2850 Ft/db

Elegáns díszítéssel

4. Szo b a n ö vé n y e k díszítv e

Korallvirág 2580 Ft/db

12-es cserépméretű extra
növény díszcsomagolásban

Vitorlavirág kaspóban 2200 Ft/db

Tavaszias díszítéssel

+ celofán csomagolás 200 Ft/db
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Gerbera 290 Ft/szál

Macifüves szalagos díszítéssel,
ahogy a képen látható
+ kreatív díszítéssel

(a képen látható) 450 Ft/db
+ celofán csomagolás 150 Ft/db
Vegyes színekben.

5. 1 szál virá g  díszítve

Orchidea 1.050 Ft/db

Fiolázva, kreatív levéldíszítéssel

Vegyes színekben.

Rózsa 700 Ft/szál
Igény szerinti színben

60 cm hosszú, nagyfejű rózsa
Extra rózsa, 70 cm-es: 850 Ft/sz.
+ kreatív díszítéssel

(a képen látható) 600 Ft/db
+ celofán csomagolás 150 Ft/db



Rózsa csokor 2750 Ft/db

• 3 szál rózsa hosszú csokorban
díszítve 2750 Ft/db

• 5 szálas csokor 4250 Ft/db
+ celofán csomagolás 250 Ft/db

6. 3-5 szálas  cs o kro k

Tulipán csokor tölcsérben

• 1 szál virág vízhatlan
papírtölcsérben 420 Ft/szál
• 3 szálas csokor 1450 Ft/db
• 5 szálas csokor 2150 Ft/db

   Alsztroméria csokor

• 3 szálas csokor 1.450
Ft/db
• 5 szálas csokor 2.400
Ft/db



Jácintok üvegkockában
1.250 Ft/db

• Félig bimbósan szállítjuk, így sokáig
tart a megajándékozottnál

+ Alap díszítés 250 Ft/db
+ Kiemelt díszítés 550 Ft/db

7. kisméretű cserepesek

Pozsgás növények elegáns
kerámiában 1.100 Ft/db

• Kb. 8 cm átmérőjű mininövény,
vegyes fajták (amerikai kövirózsa és
majomkenyérfa fajták)

Nárcisz, dupla hagymás
Kerámiában 950 Ft

+   alap díszítés  250 Ft/db
+   kiemelt díszítés 550 Ft/db



A kép alatt közvetlen a virágok alapára látható. Lejjebb, a „+” jeles felsorolás a különböző díszítési és csomagolási
opciókat tartalmazza. A választott díszítés/csomagolás ára a virág alapárával összeadva alkotja a fizetendő darabárat.

• A virágok mellé üdvözlőkártya is küldhető. A kártya ára: 100 Ft/db, kártya borítékban: 200 Ft/db. Ha a kártyát a
megrendelő biztosítja, akkor azt külön díj nélkül „csatoljuk” a virághoz

• A feltüntetett árak az áfát tartalmazzák.

• Természetesen, a képen láthatótól eltérő egyedi igénynek megfelelő összeállításokat is szívesen
készítünk. Ez esetben a részletek megbeszélése céljából kérjük, hívjanak minket telefonon: 1/375-8154 vagy
írjanak e-mail-t: info@viragposta.hu

A kiszállítások díja Budapesten belül egységesen 2.300 Ft/cím. Nem számítunk fel szállítási díjat Budapest területén, ha
az egy címre történő kiszállítás értéke eléri a 25.000 Ft-ot.

A Virágposta nőnapi kínálatához további szállítási információ, illetve a megrendelőlap itt letölthető.

A Virágpostát működtető Liza Dekor Virágstúdió vállalja
� Céges és magánrendezvények virágdekorációjának elkészítését.
� Irodai zöldnövény dekoráció elkészítését és gondozását.
� Céges ajándékok, köszöntő csokrok, ajándékkosarak összeállítását és kiszállítását.
� Koszorúk, sírcsokrok kiszállítását.

Látogasson el a Virágposta weboldalára: www.viragposta.hu, ahol több mint 120 féle csokor közül választhat,
akár aznapi kiszállítással is

Sok szeretettel várjuk személyesen is virágboltunkban: Budapest, XI. ker. Budaörsi út 5. (a BAH csomópontnál)


