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PENTRU ECHIPA TA



2-3 ORE RELAXANTE 

MIND & FLOWERS

The Art of Blooming

by Ioana Uretu

Workshop

TEORIE & PRACTICĂ 

10-18 PERSOANE

UN ARANJAMENT CADOU
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DE CE SĂ-L OFERI CADOU?

În zilele noastre, majoritatea  preferă experiențele în
fața lucrurilor materiale. Iar noi îți oferim ocazia de a

oferi o experiență unică echipei tale, un 
workshop floral inedit. 

 
Atelierul nostru creativ este ideal echipelor de până la
18 persoane.  Are o componentă puternică de terapie

prin culoare, texturi și forme, o metoda de a elibera
stresul și de a deveni mult mai conștienți și pozitivi. 

 
Desi arajamentul floral este creat individual, atelierul
are la bază comunicare și ajutor în echipă, feedback și

recunoaștere. 
 

Fiecare membru al echipei primește creația acasă.
Workshop-ul aduce bună dispoziție în echipă, ajutând

la interacțiunile sociale, emoționale și spirituale.
 Trainer: Ioana Uretu
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SET-UP

Aranjăm spațiul ca de  PRIMAVRĂ, cozy, prietenos,
cu flori fresh - o “rețetă” bine stabilită pentru

fiecare aranjament în parte (toate componentele
sunt asigurate de noi). Aranjamentul floral va

rămâne fiecărui participant. 

TRAINER'S DUTIES

Organizaează setup-ul în locația "Cărți, Dulciuri și
Flori", creează conceptul, alege materiale, props,
elemente decorative. Are alături 2-3 persoane pe

parcursul evenimentului pentru a-i îndruma pe
participanți.

 
 Împărtășește din know-how-ul ei și oferă un short
talk despre “Terapia cu Flori” și principiile de bază

ale Design-ului Floral.
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SOFT DRINKS

Soft drinks:
Apa plată/minerală
Specialty coffee (“Cărti, Dulicuri și Flori”

Ceai

 Pe toată durata workshop-ului oferim:

private blend)  - Capuccino / Expresso

MIX DE DULCIURI

mini pavlova cu fructe de pădure (one bite)
rulada de biscuiți (de post)
brownie cu ciocolată
mini cannoli cu vanilie și fulgi de migdale
ciocolată de casă

Îndulcim experiența un un mix de dulciuri fresh:
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1200 EUR

grup 10-12 persoane

1600 EUR
 grup 13-15 persoane

1900 EUR
grup 16-18 persoane

*costurile nu inlcud TVA



workshop look 'n  feel



workshop look 'n  feel



NE VOM ÎNTÂLINI  ÎN ATELIERUL
”CĂRȚ I ,  DULCIURI Ș I  FLORI”

INTRAREA TUDOR ȘTEFAN
60,  BUCUREȘTI  



Ioana Uretu este Designer
floral și iubitor de frumos. 

 
A creat “Cărți, Dulciuri și

Flori” în 2013, făcând din cele
trei pasiuni un concept unic

de cadou. 
 

Îmbină antreprenoriatul cu
educația: călătorește pentru a

învață de la cei mai buni,
studiază arta designul-ului

floral ; creează și coordonează
o echipă minunată; a predat

arta florilor la atelierele
Dalles Go., predă cursuri de

Flower Design pentru grupuri
dar și one-to-one.

DESPRE TRAINER



CONTACT

www.cartidulciurisiflori.ro

0747-77-66-55

office@cartidulciurisiflori.ro


