Przepis na… gotowy prezent w 3
krokach
Zastanawiasz się, co podarować bliskim w te święta? Mamy dla
Ciebie gotowe rozwiązanie, które pozwala oszczędzić czas, a
jednocześnie jest gwarancją w pełni trafionego prezentu. Od
udanego podarku dzielą Cię zaledwie trzy kliknięcia, a całą resztą
w Twoim mieniu zajmie się Święty Mikołaj!

Wigilia już za pasem, dlatego nie daj się zaskoczyć bożonarodzeniowej gorączce i
poznaj najskuteczniejsze rozwiązanie typu „all in one”, a w nim: lampa Kevin,
personalizacja i wyjątkowe, dekoracyjne pudełko!

Krok 1: Wybierz rozmiar
Wolisz kompaktowego Kevina „sześćdziesiątkę” czy jego starszego brata o
wysokości 100 cm? Wszystko zależy od rozmiarów wnętrza, do którego ma trafić
dekoracja… a może zaprosisz na świąteczną kolację oba modele?

Krok 2: Dobierz kolor i podświetlenie
Dekoracja Kevin to idealna propozycja dla miłośników żywych kolorów, jak i
zwolenników zachowawczej bieli. Wybierz choinkę w dowolnej barwie: od szalonej
żółci, poprzez klasyczną zieleń, gorącą czerwień, a może… niebanalną czerń?
Pamiętaj, że opcja podświetlenia najlepiej prezentuje się w modelach
transparentnych – w tym przypadku zyskujesz nie tylko dekorację, ale i zdalnie
sterowaną lampę o setkach tysięcy kolorów podświetlenia.

Krok 3: Zaprojektuj okleinę
Każdy świąteczny prezent powinien być wyjątkowy. Zapomnij o sztampie i
typowych propozycjach. W tym roku podaruj bliskim coś, co podkreśli ich
wyjątkowość – lampa Kevin z personalizowaną okleiną to jeden z takich
pomysłów. Samodzielnie wybierz treść, jaka trafi na powierzchnię dekoracji –
wybierz życzenia świąteczne albo dowolną grafikę – zaskocz bliskim czymś tak
wyjątkowym, jak oni sami!

Podaruj wyjątkowy prezent!
Rozmiar, kolor, rodzaj podświetlenia, a na końcu okleina – po skompletowaniu
lampa Kevin zostaje zapakowana w jedyne takie, dekoracyjne pudełko, które
można położyć pod choinką. Całość stanowi gotowy przepis na świąteczny
prezent, a jednocześnie… sposób na bezstresowe przetrwanie bożonarodzeniowej
gorączki.
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się skarbnica
oryginalnych
inspiracji stoi
przed Tobą
otworem!

