Wyślij zdjęcie ukwiecenia, zdobądź
nagrody. Pokaż swój Flower Power!
Czy masz Flower Power? Wykorzystaj ten
moment na to, by pochwalić się
ukwieceniem okolicy, zdobyć nagrody dla
miasta, a przy okazji również i zdobyć coś
dla siebie. Nagrody gwarantowane w
plebiscycie Terra Flower Power od
makeithome.pl do pewniak, ale czeka na
Ciebie dużo, dużo więcej…
Zakupy w Internecie to dzisiaj codzienność – oszczędność czasu, siły,
cierpliwości, a bardzo często i pieniędzy. Nie musisz wychodzić z domu, by
kupić donicę, lampę, a nawet fotel. W makeithome.pl znajdziesz wszystko,
czego szukasz dla domu i ogrodu – niekończąca się skarbnica oryginalnych
inspiracji stoi przed Tobą otworem!

Razem ze sklepem
udomowimy zieleń

makeithome.pl

Sklep internetowy www.makeithome.pl to nasz bardzo dobry znajomy. Od czego
zaczęła się nasza znajomość? Od zamiłowania do natury i chęci ochrony
środowiska. Czas mija, a my się nie zmieniamy, mało tego – idziemy coraz dalej,
propagując ogrodowe akcesoria z recyklingu. Znaleźliśmy tam modne dodatki w
przystępnych cenach, które sprawiają, że domowe wnętrza rozkwitają, a ogrody

zyskują nowe kolory. Do tego nie brakuje rozwiązań o ciekawych kolorach i
wykonanych tak jak lubimy najbardziej: w procesie recyklingu.

Szczegóły na temat poniższego stołu uprawnego poznasz po
kliknięciu w zdjęcie:

Pełen rozkwit
makeithome.pl

okazji

w

sklepie

Lato dawno już w wystartowało pełną parą, a sklepie Make it Home na dobre
ruszyły gorrrące wyprzedaże. Poręczny zestaw uprawny dla miłośnika (tego
zupełnie początkującego, jak i całkiem doświadczonego) świeżych warzyw?
Elegancka doniczka ziołowa? Poręczna torba na piknikowy ekwipunek? A może
soczyście kolorowa donica XXL, która w niebanalny sposób uświetnia i
przestrzenie publiczne, i przydomowe ogrody? Zdobędziesz je właśnie w sklepie
www.makeihome.pl!

Szczegóły na temat poniższego zestawu uprawnego poznasz po
kliknięciu w zdjęcie:

Make it Home ma Flower Power
Nowoczesne rozwiązania od Make it Home zdobią nasze ogrody, kilka
niebanalnych warzywników-zestawów uprawnych znajdzie się również na
balkonie i kuchennym parapecie. Wiemy dobrze, że sprawdzają się zgodnie z
naszymi oczekiwaniami, dlatego z czystym sumieniem możemy je Wam polecić.
Chcąc podziękować Wam za czynny udział w plebiscycie Terra Flower Power,
przygotowaliśmy dla Was nagrody od naszego zaprzyjaźnionego sklepu*.
Aby skorzystać z promocji, po prostu wpiszcie kody rabatowe w specjalnym polu
podczas realizowania zakupów. Kod znajdziecie w mailu zwrotnym, który
wysyłamy do każdego autora zgłoszenia do plebiscytu Terra Flower Power.

ALE TO NIE WSZYSTKO!

PS – szykujemy również coś dla autorów fotograficznych zgłoszeń z trzech
zwycięskich miast – powędrują do was kupony upoważniające do zakupów w
sklepie www.makeithome.pl o wartości 100 zł.

Zgłoś swoje miasto: konkurs@terra-pl.eu

Zajrzyj na stronę plebiscytu, poznaj regulamin i znajdź odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania:
www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt2021
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie tutaj – klik
Poznaj szczegóły zeszłorocznych zmagań w Plebiscycie – klik
Przejdź do sklepu: Make it Home i znajdź coś dla siebie!

(*rabat dotyczy CAŁEGO asortymentu sklepu, za wyłączeniem produktów z gamy outlet oraz objętych innymi ofertami specjalnymi)

