


LIVE SILENT

CATALOG LICITAȚIE



Cină la înălțime pentru 6 persoane 

PREȚ DE LISTĂ: 960 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 750 EUR

Dinner in the Sky oferă o cină premium, în una dintre zilele de                                  în cadrul

evenimentului public anual `Bucharest in the Sky`. 

 

Dinner in the Sky constă într-o platformă absolut revoluționară, cu dimensiunile de aprox.

9x5m, cu acoperișul montat, pe care, pe scaune identice cu cele ale mașinilor de curse,

prevăzute cu centuri de siguranță cu prindere in 6 puncte, au loc 22 persoane. Această
platformă este ridicată cu ajutorul unei automacarale cu dotări speciale de siguranță, la o

înăltime de cca 50 metri.  

 

Pe platforma Dinner In The Sky se vor putea auzi live acordurile viorii Alexandrei Violin.

28 - 30 august 2020



10 tururi ghidate în Bucureşti cu Hot Rod Fun
pentru echipa ta

Hot Rod Fun Bucharest oferă 10 tururi ghidate în Bucureşti cu micile jucării care dețin

un motor de 170 cm2 si 14 CP, ajungând până la 90 km/h, oferindu-vă senzația unică de a

vă simți în centrul atenției şi de a înțelege o altă experiență a condusului. Entuziasm,

bucurie şi adrenalină sunt cele trei atribute care definesc o experiență cu Hot Rod Fun

Bucharest. 

 

Ia-ți echipa în tururile cu Hot Rod Fun prin centrul orașului, cu kilometri interminabili

de bulevarde şi vizitați Arcul de Triumf, Ateneul și Palatul Regal. Pentru a vă bucura de

aceasta senzație unică, tot ce e nevoie este să fiți posesorul unui permis categoria B. 

 

Tururile durează 60 de minute.

PREȚ DE LISTĂ: 530 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 450 EUR



Costum la comandă pentru bărbați 
by Tudor. Personal Tailor

Tudor. Personal Tailor  este o etichetă masculină de inspirație britanică şi maiestrie italiană,

concept custom-made, care livrează clienților plăcerea de a îmbraca un costum unic, executat

după cele mai înalte standarde de tradiție internațională, folosind peste 5000 de țesături de

calitate superioară provenite de la furnizori renumiți. Misiunea Tudor Tailor este de a rafina şi a
transforma simpla nevoie de a purta un costum într-un stil de viață, care desăvârşeşte

gentlemanul modern.

 

Pentru ca la Tudor ne dorim să ținem pasul cu evoluția şi tehnologia, costumul ales este dintr-un

material de la un producator italian de țesaturi cu o tradiție deosebită, Cerruti, costumul având o

rezistența extraordinară la şifonare, alături de capacitatea de a respinge lichidele şi petele

accidentale. Iar avantajele unui produs premium nu se opresc aici. Dacă folosim şi varianta

neconstruită pentru sacou vom avea un costum de travel usor, respirabil şi rezistent la drumuri

lungi într-o paletă de culori şi pattern-uri potrivite atât business cât şi casual. 

PREȚ DE LISTĂ: 900 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 600 EUR



Brațele mamei nu țin loc de anestezie!
Ajută-ne să plătim onorariul unui medic anestezist

pentru copiii cu dizabilități
Afecțiunile stomatologice în cazul persoanelor cu dizabilități sunt foarte frecvente, iar

traumele tratamentelor dentare nu trec niciodată.

Manoperele efectuate de medicii stomatologi în cazul acestor oameni pot fi unele

obişnuite (igienizări, obturații, extracții, etc.), dar și mai complexe, care țin de sfera

chirurgiei stomatologice. O parte dintre persoanele cu dizabilități prezintă fenomene de

spasticitate, mişcări involuntare, tulburari hiperchinetice şi este foarte greu să realizăm

aceste manopere complexe în lipsa unei sedări conştiente.

 

 

ONORARIU: 1000 EUR / LUNĂ

De aceea, avem nevoie de prezența unui medic specialist anestezie şi terapie intensivă
pe întreaga perioadă a intervenției.



1 modul „HorseTouch Team Culture” de 1
zi la Potcoava Mountain Hideaway

Voucherul se adresează echipelor de senior management de maximum 12 persoane și se

referă la activități asistate cu cai (interval orar 10:30- 17:00) coordonate de Horse Dream

România, masă de prânz și 2 pauze de cafea la Potcoava Mountain Hideaway situat în jud.

Dâmbovița.

 

Transportul  și cazarea nu sunt incluse.

 

Modul este precedat obligatoriu de o discuție între coordonatorul echipei de

management şi trainerul Horse Dream Romania pentru înțelegerea contextului

organizațional şi setarea obiectivelor.

PREȚ DE LISTĂ: 2800 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 1700 EUR



Team Building la Academia Titi Aur 
pentru 10 persoane

Team building la Academia Titi Aur - un eveniment memorabil, care se va desfășura pe

autodromul Academiei Titi Aur după un program cu specific auto ce include noțiuni de

conducere defensivă și activități distractive, inspirate din motorsport. 

 

Programul este calibrat pentru 10 persoane și se desfășoară pe durata unei jumătăți de zi.

PREȚ DE LISTĂ: 1800 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 1000 EUR



Vila Florescu pentru tine și prietenii/echipa ta
(12 persoane)

Amplasată în munți, în Poiana Brașov, la 10 minute de mers cu mașina față de Brașov, Vila

Florescu se află pe un hectar de pământ cu o vedere impresionată, aer curat și acces către

tot ceea ce este de făcut în Poiana Brasov. Casa este construită de un arhitect german și
are un design unic, camere spațioase, băi moderne, facilități moderne (TV în majoritatea

camerelor, ecrane plate, WIFI, bucătărie mare).

Întreaga vilă formată din 6 camere este pusă la dispoziția voastră, pentru un weekend

(vineri -duminică), weekend pe care îl poți petrece alături de prietenii tăi sau de echipa ta.

 

PREȚ DE LISTĂ: 700 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 550 EUR

Masa nu este inclusă.
Valabilitate ofertă: 1 an
Oferta nu este valabilă în perioada 15 decembrie - 15 ianuarie.



Tablou Primavera de Nicolae Blei

Fară îndoială, cel mai simplu şi cel mai corect lucru care s-ar putea spune despre Nicolae

Blei este acela că a reintrodus în pictura românească a ultimelor două decenii şi jumătate

respectul necondiţionat pentru categoria estetică numită, la propriu, „frumos”. Pare un

enunţ pleonastic, de vreme ce estetica este definită ca „ştiinţă a frumosului”, dar să nu

uităm că de la Baudelaire şi de la Arghezi încoace a început să se vorbească tot mai

insistent de „estetica urâtului”.  Pe de altă parte, nu trebuie omis nici faptul că invocând

în mod mecanic „frumosul”, autori din toate zonele de expresie şi din toate zările au

pactizat adesea cu destructurarea, incongruenţa, dezechilibrul şi dizarmonia, ceea ce nu

înseamnă că unii dintre ei nu au ajuns la rezultate artistice cu totul remarcabile sau chiar

la chintesenţe ale sublimului, aşa cum demonstrează Umberto Eco în a sa „Istorie a

urâtului”.”

Detalii: 70*80 cm
PREȚ DE LISTĂ: 2950EUR

PREȚ DE PORNIRE: 2000 EUR



Teambuilding Cucerirea Everestului  
by Ascendis 

Cucerirea Everestului este un eveniment de teambuilding ”hands on” în care participanții

se confruntă cu o provocare neobișnuită, dar în contextul unor situații familiare mediului

de lucru : lipsa aparentă de resurse, termene limită agresive, oportunități și amenințări,

necesitatea de a lua decizii rapide, presiunea timpului, anxietate, limite fizice, importanţa
şi filtrarea informaţiilor, importanţa planificării şi anticipării riscurilor și multe altele.

Principalele puncte cuprinse în debrief pot fi: competitivitatea constructivă vs.

competitivitatea dăunătoare; împărtăşirea de informații și resurse; gestionarea riscului şi
a situaţiilor stresante; planificarea şi modele de succes. Programul poate atinge și alte

puncte de debrief, in functie de specificul si obiectivele teambuildingului. E potrivit

oricărui nivel în organizație.

PREȚ DE LISTĂ: 2000 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 1500 EUR

Număr participanți: 15 -30 persoane

Durată: 4-5 ore

Valabilitate: 6 luni



Ceas mână personalizat by Augustin Matei

Augustin Matei a studiat arta sacră la Facultatea de Teologie din București și arhitectură
peisageră. Artistul decorează ceasuri prin gravură, pictură sau semisculptură, în ceasul

special creat pentru această Gală inserând coroana și sceptrul Reginei Maria, pământ din

Balchik si logo-ul fundației. Surprinzâd emoția și personalitatea cauzei noastre, pornind

de la conceptul ‘coroana nevăzută a bunătații’, acest ceas impresionează prin calitatea

materialelor și ale design-ului care l-au consacrat.

Augustin Watches

PREȚ DE LISTĂ: 2000 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 1500 EUR

Ceasurile lui sunt recunoscute și creațiile lui sunt purtate de către Papa Francisc, MS
Margareta și ASR Principele Radu, Sylverster Stallone, Jean Claude Van Damme și

oameni de afaceri români și străini.

Descrierea ceasului: ceas de mâna, cu carcasă de 42 mm din oțel, cu geam de safir.

Mecanism Swiss automatic ETA 2824-2 calibrul. Curea exotică aligator. Cadranul este

pictat manual.



Rochie de seară din tul, cu corset brodat și
aplicații rafinate, Vera Sposa

O rochie de seară elegantă, din tul și dantelă Chantilly cu aplicații rafinate. Datorită
croiului feminin și execuției impecabile, această rochie îmbrățișează delicat corpul.

Decolteul în V și spatele semitransparent, cu aplicații din dantelă, conferă rochiei un plus

de femininate.

PREȚ DE LISTĂ: 500 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 400 EUR

Mărimea 42



Business Coaching (6 sesiuni) 
cu Mihai Zânt

Un proces de coaching este o călătorie transformațională spre un obiectiv. Îți schimbă
perspective, te repoziționează și poate accelera decizii și rezultate atât pentru persoana

care beneficiază cât și pentru organizația din care face parte. Cele 6 ședinte vor avea loc

într-un interval stabilit de comun acord cu coach-ul, pe o durată de la 3 la 6 luni. 

 

Mihai ZÂNT este antreprenor, trainer, coach și voluntar în educație. Având o experiență
de peste 10 ani în conducerea echipelor și comunităților, și-a concentrat activitatea

pentru a crea organizații care învață și care comunică axat pe valori.

PREȚ DE LISTĂ: 1200 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 900 EUR



2 bilete VIP la meciul România – Suedia

Cât de aproape ai fost vreodată de echipa ta de suflet? 

 

Federația Română de Fotbal  oferă spre licitație acces pentru 2 persoane pentru o

experiență VIP la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale toamnei: partida

România – Suedia din preliminariile EURO 2020, pe Arena Națională, ce va avea loc pe 15

Noiembrie. 

 

Bucură-te de experiența live și susține-i pe tricolori în drumul spre EURO 2020! 

 

HAI ROMÂNIA!
PREȚ DE LISTĂ: 260 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 250 EUR



Masă cu Daniel Buzdugan la 
Tudor Burgers Gourmet pentru 5 persoane

Daniel Buzdugan este actor, prezentator TV, realizator de programe radio. Este

pasionat de călătorii, de mâncarea bună, în special de cea de la prietenul lui, Tudor

Aposteanu. 5 persoane din compania ta vor sta la aceeași masă cu Daniel Buzdugan.

Numără-te printre ele!

 

Masa (lunch /cină) este oferită de Tudor Burgers Gourmet.
 

PREȚ DE PORNIRE: 500 EUR



Tur virtual 3D pentru promovarea 
afacerii tale

Panocube - firma de marketing online care promovează afacerile prezentând spațiul de

care aceastea beneficiază, prin tururi virtuale 3D, video teaser de prezentare și poze 360.

 

Suprafața care poate fi scanată variază între 10-2000 mp, astfel încat prezentarile se pot

realiza pentru spitale, hoteluri, restaurante, mall-uri, magazine, spații comerciale, etc.

PREȚ DE LISTĂ: 2300 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 1200 EUR



1 Year Membership Top Management
Executives

Next Gen Leaders Hub este o organizație de lideri creată pentru a oferi o combinație de

oportunități de învățare, contribuție, distracție și de afaceri profesioniștilor

excepționali, tuturor membrilor echipei de conducere a companiilor lor. 

 

Activitatea principală a Hub-ului se desfășoară prin întâlniri lunare, care funcționează ca

o platformă pentru învățare, dezvoltare de afaceri și networking. Hubul oferă o

configurație diversă de membri care au o experiență vastă în multe funcții și industrii

diferite, un factor care sporește beneficiile unui grup divers de lideri care doresc să
împărtășească cunoștințele și experiența lor.

PREȚ DE LISTĂ: 2000 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 700 EUR



20 ore acces în sălile de
întâlnire pentru următoarele 6 luni în ambele

locații Mindspace București

Minspace este un furnizor global de spații de birouri de tip boutique cu

peste 30 de locații în lume. Întregul model de business se bazează pe

flexibilitate, oferind exclusiv servicii all-inclusive și personalizate pentru

echipe de diferite dimensiuni în birouri private.

PREȚ DE LISTĂ: 2000 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 1000 EUR



Medalie Omagială Nadia Comăneci

Nadia Comăneci este prima gimnastă care a obținut scorul perfect la olimpiadă, nota 10.

O stea a Jocurilor Olimpice de Vară, Nadia Comăneci a câștigat trei medalii de aur (la

individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint (echipă compus) și o medalie

de bronz (sol) în anul 1976, la Montreal, Québec. După rezultatul excepţional obţinut în
acea perioadă, orice performanţă în gimnastică are ca referinţă prestaţia Nadiei

Comăneci, sportiva de nota 10.

 

PREȚ DE PORNIRE: 1000 EUR

Medalia Nadia Comăneci face parte dintr-o ediţie limitată, aceasta fiind oferită de

Fundaţia Nadia Comăneci doar în ocazii excepţionale.



Ceas de damă Rado Centrix Diamonds
by Kultho

Rado Centrix Diamonds își dovedește versatilitatea printr-o gamă variată în diferite mărimi și
combinaţii de culori, toate cu o strălucire fermecătoare a diamantelor de pe cadran, garantând că
există un model potrivit pentru toate gusturile. Aceste ceasuri cu geam safir cristal rezistent la

zgârieturi sunt create să arate bine în orice situaţie.

 

Colecţia Rado Centrix este definită de o prezenţă contemporană care se caracterizează prin linii

simple ce denotă un stil discret, însă studiat în cel mai mic detaliu. Cu o sobrietate convingătoare

ce se pretează pe tipologia individualităţii de succes, ceasurile Rado Centrix reprezintă punctul de

echilibru al oricărei ţinute business de o prezenţă ireproșabilă. 

 Model: R30186912

Categorie: Premium 

Mecanism: quartz ETA 280.002 Swiss Made 

Cadran: mother-of-pearl cu 12 diamante de 0.025 carate

Geam: safir cristal

Carcasă: din oţel inoxidabil placat PVD rose gold, in diametru de 23 mm

Bratara: ceramica alba hi-tech in combinatie cu oţel inoxidabil placat PVD rose gold

Rezistenţă la apă: WR 30 metri

PREȚ DE LISTĂ: 1600 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 1200 EUR



Un weekend în 2 în Bucovina 
la Casa Baciu

Pe un domeniu de 20.000 m2 te poți reîntoarce în mijlocul tradițiilor autentice

bucovinene. Casa bătrânească cu pat din fân, casa din copac, crama îmbelșugată, stâna și
iazul plin de pește sunt doar câteva din propunerile oferite de Casa Baciu pentru

petrecerea timpului liber. Dorim ca fiecare clipă petrecută la noi să fie memorabilă.

 

Poti petrece un weekend, demipensiune, într-o vilă boierească tradițională, cu acces la

SPA cu salină și cu degustare de vinuri și brânzeturi în cramă.

 

Valabilitate: 1 an 

PREȚ DE LISTĂ: 500 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 350 EUR



ESSENCE DE ROUMANIE, by Elysée
Limited Edition – cutie din lemn masiv 

cu 2 Parfumuri, 50 ml. fiecare – ROMAN și IA
ESSENCE DE ROUMANIE este o linie de parfumuri ce poartă în ea mirosul României din suflet,

țara unei iubiri de care nu ne vom dezice nicicând. 

 

Parfumul ROMAN adună în undele sale mireasma cetinii de brad, susurul izvorului cristalin din

Carpați, este parfumul ce amintește de floarea de cimbru de Carpați, de iarbă cosită adunată
în căpițe rotunde, de lemnul abia spintecat cu toporul pentru iarna ce va să vină. Și undeva în
adânc în notele parfumului se ascunde un buchețel de flori de lămâiță, abia perceptibil, gata să
fie înmânat ei, miresei, pentru cununa unei nunți de poveste. 

 

Parfumul  IA se deschide pe note de flori de câmp și de iarbă pe care a călcat desculță o

româncă frumoasă, purtând o coroniță de margarete în păr. Și miroase a afine, zmeură și
frăguțe strivite între buze ca înaintea unui sărut așteptat cu patimă, a buchete de flori de

sânziene împletite cu garofițe de munte și ghirlande de flori de Mâna Maicii Domnului.

PREȚ DE PORNIRE: 530 EUR



Workshop personalizat de marketing online &
web analytics pentru 6 persoane 

Agenția de Performance Media Mavericks oferă pentru un grup de maxim 6 persoane

din compania ta,  un workshop personalizat care va avea la bază în primul rând o analiză
a asset-urilor digitale (site, conturi de social media, date din Google Analytics și alte

platforme de advertising), iar pe parcusul a 4 ore vor fi analizate prezența în digital și
lucrurile pe care le puteți îmbunătăți în comunicarea online, plus oportunități încă
neaccesate.

PREȚ DE LISTĂ: 900 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 500 EUR



Coaching pentru creșterea performanțelor profesionale,
stress management și revenire din oboseala cronică 

by Mihaela Brăilescu
Mihaela Brăilescu, consilier și educator de sănătate, instructor Yoga, Womb Yoga și
dietician, oferă un program de coaching și nutriție personalizată pentru sănătate mintală
și echilibru emoțional, creșterea performanței, revenire din oboseală cronică și susținere

în condiții de stres cronic, surmenaj sau burnout. 

 

Programul este un produs online și conține:  evaluare hormonală și nutrițională;

evaluarea stilului de viață, a nivelului de stres și a calității somnului; plan de dietă,

suplimente naturale și recomandări ce țin de mișcare, igiena somnului și managementul

stresului; ședintă de kickstart (45’) + 2 ședințe (25’) pe durata a 8 săptămâni și
comunicare continuă pe E-mail/Whatsapp.

PREȚ LISTĂ: 250 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 150 EUR



Echipamentul oficial și mingea tricolorilor de
la preliminariile EURO 2020 

Te consideri un suporter adevărat al Echipei Naționale de Fotbal a României?   Dacă
răspunsul tău a fost DA, atunci trebuie să ai echipamentul oficial al tricolorilor și
mingea JOMA cu toate semnăturile fotbaliștilor convocați pentru meciurile României

din preliminariile EURO 2020. 

 

Echipa Națională de Fotbal a României participă în preliminariile Campionatului

European 2020, turneu final la care Bucureștiul va găzdui patru partide: trei în faza

grupelor și una din optimile de finală.

PREȚ DE PORNIRE: 400 EUR



Chiuvetă de baie Autograph din
 Marmură Light Emperador by PIATRAONLINE
Prin forma sa specială şi prin culoare, chiuveta Autograph se poate adapta la mai multe

tipuri de design: clasic, contemporan, retro, vintage, rustic. Materialele cu care se

asociază cel mai bine sunt piatra naturală şi lemnul. Eleganța sa discretă permite însă să
se combine, ca partener egal, cu un contrablat sau cu un perete placat cu acelaşi
material sau cu material dintr-o nuanță apropiată. 

Alcătuită din două bucăți de piatră, această chiuvetă se poate monta foarte uşor, ca

orice chiuvetă normală. Impermeabilizată şi tratată corespunzător (aşa cum trebuie să
se facă în cazul tuturor pietrelor naturale), chiuveta îşi păstrează foarte mult timp

aspectul. Un aspect stilat, neconformist si reconfortant!

Dimensiuni: 50*85 cm, ambalat la ladă.

PREȚ DE LISTĂ: 640 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 500 EUR



Birou privat de 9 persoane timp de 1 lună
în Mindspace Business District, Pipera

Mindspace este un furnizor global de spații de birouri de tip boutique cu peste 30

de locații în lume. Întregul model de business se bazează pe flexibilitate, oferind

exclusiv servicii all-inclusive și personalizate pentru echipe de diferite dimensiuni

în birouri private.

PREȚ DE LISTĂ: 4100 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 3500 EUR



Espressor profesional automat
NESPRESSO MOMENTO 100

În spatele unei cafele Nespresso există un întreg univers de angajamente, cunoștințe,

pasiune și grijă. Calitatea de neegalat a cafelei Nespresso este strâns asociată cu origini,

“terroir” și mai presus de toate,   cu expertiză în selectarea fermierilor dedicaţi celor

mai bune practici din agricultură, în selectarea unora dintre cele mai bune boabe de

cafea şi în realizarea proceselor inovatoare, conform celor mai înalte standarde de

calitate.

Espressor profesional automat ultraperformant, distins cu premiul iF Design 2019

datorită designului său deosebit de intuitiv şi accesibil. Panoul de comandă tactil și
meniul digital de configurare îi ghidează pas cu pas pe utilizatori în prepararea cafelei

sau întreținerea espressorului, iar odată capsula introdusă, espressorul recomandă
modalitatea optimă de extracție și oferă detalii despre notele aromatice și intensitatea

sortimentului de cafea ales.

PREȚ DE LISTĂ: 1400 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 1000 EUR

Espressorul vine însoțit de 100 de capsule de cafea profesionale. 



Colier din perle naturale "Pearls & Quarts"
by Ramona Leahu

Colierul este lucrat manual, din perle naturale albe neregulate și perle roșii de Mallorca.

Este un șirag reinterpretat, menit să aducă în actualitate feminitatea, naturalețea,

simplitatea și este confecționat doar din materiale bio. Vine într-o cutie lucrată și ea

manual, care poate fi folosită ca și cutie pentru păstrarea bijuteriilor.  

 

„Brandul creat de mine “Pearls & Quarts” by Ramona Leahu aduce în actualitate perlele

naturale, pe șiraguri reinterpretate, tinerești. Este pe piață din luna aprilie a acestui an.

Bijuteriile sunt toate create de mine, manual. Lucrez doar cu perle naturale și pietre

semi-prețioase precum: jad, ametist, turmalină, turcoaz, ochi de pisică, ochiul tigrului,

safir, smarald, quartz. Atunci când am ales să concep acest brand, mi-au venit în minte

eleganța și feminitatea de altădată și m-am bucurat enorm când am aflat că încă sunt

multe femei care iubesc perlele naturale și apreciază valoarea unui șirag de acest fel.

Momentan, creez exclusiv coliere, pentru că vreau să îmi pun tot focusul asupra unei

singure piese."

PREȚ DE LISTĂ: 450 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 300 EUR



 

Hotelul Teleferic combină frumuseţea naturii din Poiana Brașov, cu luxul și eleganţa
clasică, pentru a crea o atmosferă specială. Aici veţi avea o vacanţă minunată, unde vă
veţi bucura de relaxare și delicii culinare. Aici vă veţi pierde și regăsi, astfel încât timpul

dumneavoastră, cel mai preţios lucru, se va transforma în amintiri de neuitat. Fiecare

vizită la Teleferic Grand Hotel va deveni o experienţă unică. 

 

Voucherul conține 2 nopți de cazare cu mic dejun inclus, în cameră dublă standard

pentru 2 adulți și acces la SPA. 

 

Valabilitate: 20.10. 2019 - 20.12.2019 și 01.03.2019 - 30.06.2020. 

2 nopți de cazare pentru 2 persoane, cu mic
dejun inclus la Teleferic Grand Hotel -

Poiana Brașov cu o mașină Toyota Hybrid

PREȚ LISTĂ: 600 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 400 EUR



Tablou Regina Maria by Maria Parascan
„Fiecare strop de culoare mângâiat pe paletă, fiecare clipă petrecută la șevalet o aduc pe

Maria Parascan în mijlocul intensei emoții a creației picturale, a exprimării în complicata

măiestrie a picturii. Simezele sale vorbesc despre vremuri de noblețe și curaj, de

patriotism și dedicație, de capete încoronate dar și de minți luminate. Regi și regine,

prinți și prințese ce au existat cu adevărat, privirea și palatele lor, oameni ai muzicii și
ființe din mitologii din toate țărmurile vin în atelierul pictoriței Maria Parascan și
se  așează  în cadrele sale magice. Este mai mult de atât, de reflectare a unei realități
amintite, este recrearea unor lumi, a unor momente care au dat greutate zilelor în care

trăim. Sigur este istorie cum istorie este tot ce se  întâmplăcu  noi, oamenii, iar Maria

Parascan are inspirația și puterea de a-i da contur și culoare.” (critic de artă dr. Marius

Tița). 

 

PREȚ DE PORNIRE: 1000 EUR

Detalii: 66*96 cm, pictura pe pânză în ulei.



 

Cu ocazia împlinirii Centenarului de la crearea compoziției „Mon Boudoir”, în semn de

omagiu, casa de parfumuri Houbigant a relansat celebra aroma preferată de Regina

Maria, cu ajutorul celebrului parfumier Luca Maffei. Notele sale puternice sunt transpuse

într-un parfum care se integrează perfect în modernitatea epocii noastre. 

 

Houbigant este o casă de parfumuri cu o istorie bogată in Franța, fiind cunocută pentru

parfumurile create pentru nobilii acelor vremuri. A fost înființată în sec. al 18-lea de Jean-

Francois Houbigant, care la numai 23 de ani a creat Eau D’ Houbigant, parfumul legendar

devenit preferatul aristocratilor. 

Parfum Mon Boudoir by Houbigant -
Parfumul Reginei Maria a Românei

PREȚ LISTĂ: 210 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 150 EUR

Nu este de mirare că Regina Maria a ales să reprezinte Casa Houbigant!



 

Voucherul este valabil pentru o persoană însoțită de partenerul sau familia sa (în
limita unei camere family) și include 2 nopți de cazare în cameră dublă, pensiune

completă pentru 2 zile și o oră de drumeție călare/persoană/sejur (adulți și copii de 6

ani).  

 

Locație: Sat Runcu, Punct Palanga Chiciura, jud. Dâmbovița 

 

Voucherul este valabil până la 18 august 2020.

PREȚ LISTĂ: 300 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 200 EUR

Un weekend la Centrul de Echitație 
Potcoava Mountain Hideway



Tablou Augustin Costinescu

Augustin Costinescu este un  pictor  român, născut în județul Arad. El nu face parte

dintre artiștii cu preocupări teoretice, care să elaboreze sisteme și să studieze cu

neliniște problematica atât de dramatică și contradictorie a obiectului de artă în lumea

contemporană. El pictează însă cu plăcere. Ochiul care privește realitatea nu are urmă
de suspiciune, iar imaginile acestea pline de culoare și lumină și viață transmit emoția

directă a unui spirit ce crede încă în capacitatea, în vocația artei de a oferi plăcere,

bucurie și consolare.

PREȚ DE LISTĂ: 1000 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 500 EUR

Detalii tablou: 55*65 cm



 

Ilona Andreoiu  este arhitect, designer vestimentar și stilist. Brandul cu același nume

creează piese vestimentare de lux, custom-made și serii limitate, demi-couture și pret-a-

porter, special pentru femeile cu o personalitate puternică și pentru micuțele

domnișoare vesele și creative, care au un simț estetic dezvoltat încă din copilărie. ADN-ul

brandului "Ilona Andreoiu" se traduce prin spectacol în geometrie, simplitate în detalii și
coerență în texturi, iar motto-ul care stă la baza fiecărei colecții este "Less is more"

(Ludwig Mies van der Rohe). Colecția pentru fetițe “Fantezia copilăriei” transpune

elemente simple precum fundițe, flori și volănașe într-un design modern cu linii și tăieturi

bine definite.

2 rochii fetițe (3-11 ani) și 1
rochie femeie (mărimi 34-42) by Ilona Andreoiu

PREȚ LISTĂ: 55 EUR          

PREȚ PORNIRE: 40 EUR
PREȚ LISTĂ: 170 EUR          

PREȚ PORNIRE:  150 EUR
PREȚ LISTĂ: 50 EUR          

PREȚ PORNIRE:  35 EUR



Geanta Red Alligator Iridium Bag by Maestoso

Geanta Red Alligator Iridium Bag face parte din colecția premium “Platinum

Collection”, lansată sub semnătura Maestoso. Aceasta este realizată din piele naturală
cu presaj aligator, lanțul și accesoriile sunt din oțel inoxidabil, iar mânerul

personalizat “Maestoso” este realizat artizanal din alamă. Piesa centrală a acestei

colecții este reprezentată de mânerul cu design hexagonal, gravat subtil atât pe

latură superioară, cât și pe plăcuța de susținere interioară, cu logo-ul “Maestoso”,
fiind proiectat si executat special pentru colectia “Platinum”. Interiorul tuturor

genților care fac parte din această colecție este realizat integral din piele naturală, iar

sistemul de închidere cu care acestea sunt prevazute conferă elegantă și un grad

ridicat de siguranță.

PREȚ DE LISTĂ: 500 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 300 EUR



Tricou Nadia Sport Experience

Fundaţia Nadia Comăneci este o organizație non-politică, non-guvernamentală și non-

profit, inițiată de simbolul gimnasticii sportului românesc și mondial, Nadia Comăneci.

Fundaţia are ca principal obiectiv încurajarea, susţinerea şi promovarea performanţei în
orice domeniu, pornind de la rezultatele sportive, la dezvoltarea educaţională şi
profesională, până la calitatea vieţii şi a familiei. 

 

Tricoul face parte din proiectul „Nadia Sports Experience”, proiect care a strâns laolată
la prima ediţie peste 2000 de copii interesaţi de o carieră sportivă de performanţă.

 

PREȚ DE PORNIRE: 500 EUR



 

Câștigătoare a premiului Roche Bobois Design Award în 2015, acestă tânără și talentată
domnișoară designer a studiat la prestigioasa școală Central Saint Martins din

Londra. Ea a proiectat fotoliul Lady B pentru Roche Bobois, care este o reinterpretare

originală, poetică și ecologică a fotoliului „de conversație”. Forma spătarului este

inspirată de silueta unui fluture, de aici și denumirea conceptului. Fotoliul este realizat

din lemn masiv, acoperit cu spumă reciclată și tapisat cu țesătură Butterfly Parade.

Produsul este fabricat în Europa.

Fotoliu LADY B
Designer: Cécile Maia Pujol by Roche Bobois

PREȚ LISTĂ: 1454 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 1000 EUR



 

“Adăpost" - de Ionuț Hâncu vorbeşte despre miracolul maternității. Autorul recuperează
formele naturii pentru a sugera legătura indestructibilă care se formează între mamă şi
copilul ei încă din pântecul matern. O legătură care persistă pentru totdeauna, chiar şi
atunci când din grija şi îmbrățişarea mamei rămâne doar o amintire, o cochilie goală.

 

Creația artistică este realizată din lemn.

“Adăpost", creație artistică 
de Ionuț Hâncu

PREȚ LISTĂ: 1000 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 500 EUR



 

DOAGA ARTISAN LIGHT - Corpuri de iluminat realizate de către tânărul artist Iulian
Bãrbuceanu din doage de stejar vechi pe care le cautã, recupereazã și colecționeazã,
folosind tehnici manuale de finisare, uleiuri nobile și echipament electric cu 5 ani
garanție. Ambele lămpi sunt echipate cu Philips Hue.
NEST – Lampă de podea din stejar,  piesă unicat, 1 m înălțime, emite o lumină difuză pe
peretele din spatele ei. Realizată din aripile capacului unei budane de 7.000 L
recuperată din Podgoria Dealu Mare. 
ONE – Lampă unicat din stejar, 2 m înălțime, conține o bandă luminoasă pe întreaga
lungime, orientată către cameră, oferind un iluminat plăcut de ambianță. Poate fi
întoarsă către perete pentru a ilumina difuz întreagă încăpere. Este realizată dintr-o
doagă a unei budane de 13.000 L recuperată din Podgoria Dealu Mare.

PREȚ LISTĂ: 300 EUR

PREȚ DE PORNIRE (un produs): 200 EUR
 

2 Corpuri de iluminat by Iulian Bãrbuceanu



 

Reprezintă un proces de schimbare, îmbunătățire și rafinare a stilului vestimentar.
Este destinat femeilor care sunt interesate de dezvoltare personală, împlinire
personală și evoluție. Este un program personalizat și unic, de style coaching în 5 pași.
Obiectivele sunt ca la final te simți frumoasă în pielea ta, să porți hainele care te
avantajează, să ai o garderobă funcțională și să ai mai multă încredere în tine.

Style Coaching Rebrand Yourself 
by Luiza Olteanu

PREȚ LISTĂ: 400 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 270 EUR



2 stilouri unicat by Croitoria de Stilouri
 
Stilou din Lemn de Trandafir de Yucatan, realizat manual, creat din Rodium, aur 24k.  
Cutia este din abanos cu certificat de autenticitate în interior.
 
Stilou din Lemn de Zebrano, realizat manual, aur 24k.
Cutia este din abanos cu certificat de autenticitate în interior.
 

PREȚ DE LISTĂ: 200 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 150 EUR
PREȚ DE LISTĂ: 150 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 100 EUR

Ambele stilouri sunt piese unicat, realizate special pentru Gala din Inimă pentru

Viitor.



Workshop experiențial cu ciocolată artizanală
pentru maxim 20 de persoane

Guilty Pleasure - Love Made Chocolate este un atelier de ciocolată artizanală, unde
fiecare pralină sau tabletă de ciocolată este creată manual, fără ados de zahăr, folosind
ca materie primă ciocolata belgiană.
Pentru un grup de maxim 20 de persoane din compania ta îți oferim experiența
ciocolatei artizanale în toate formele sale, timp de 2 ore,  începând cu povestea ei de la
origini până la produsul finit - pralina. Va urma o sesiune de degustare de ciocolată de
diverse arome, pentru a-și putea alege fiecare favorita. Partea preferata, joaca cu
ciocolata, abia acum va începe, căci fiecare se va juca efectiv cu câte 300 gr. de
ciocolată și își va realiza singur pralinele.

PREȚ DE LISTĂ: 600 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 400 EUR



Workshop de Content Marketing
 pentru maxim 10 persoane

"Oricât de bun e orice produs sau serviciu, dacă n-are o poveste cu care să activeze
emoțiile cumpărătorilor sau clienților, n-are nicio șansă!"
 
Pentru un grup de maxim 10 persoane din compania ta îți oferim un workshop
intensiv și interactiv adaptat nevoilor brandului/companiei despre content marketing
și storytelling în care vom analiza timp de 4 ore modul de comunicare din întregul
ecosistem (social media, site, newsletter, advertoriale, interviuri, cât și elementele
vizuale) pentru a identifica aspectele pe care le puteți îmbunătăți și tehnicile potrivite
de ajustare a modului de comunicare în așa fel încât să genereze reacția pe care
brandul/compania și-o dorește, cât și noi oportunități de abordare.

PREȚ DE LISTĂ: 600 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 400 EUR



Gift Card Nalu Underwear

Nalu Underwear este un brand de lenjerie intimă autohton, ce crede cu tărie că
simplitatea este noul lux. Produsele noastre au un design minimalist și sunt realizate din
materiale fine, plăcute la atingere, ce urmează linia naturală a corpului. Pentru că
promovăm frumusețea naturală a femeilor, produsele noastre nu au în compoziție
întărituri din sârmă sau burete, iar confecționarea lor este 100% locală, într-o fabrică
din Cluj.  
 
Cu acest Gift Card se pot achiziționa produse în valoare de 150 Euro.
 
Creațiile se găsesc pe naluunderwear.com.

PREȚ DE LISTĂ: 150 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 120 EUR



Curs de programare pentru copii „Coding For Kids”

“Coding for Kids” este primul curs de programare pentru copii, bazat pe platforma

“Scratch” și este gândit în trei etape, fiecare etapă reprezentând un modul. Fiecare
modul are câte patru ședințe, care se derulează câte una săptămânal, astfel încât acesta
să fie parcurs în aproximativ o lună.
Nu este obligatoriu să se parcurgă toate cele trei module ale unui curs, însă, este
obligatoriu ca ele să fie parcurse în ordine cronologicaă, de la 1 la 3.
Sedințele durează 90 de minute fiecare, repartizate în două reprize a câte 40-45 de
minute, cu o mică pauză între ele.

PREȚ DE LISTĂ (un curs): 200 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 150 EUR
 



Training pentru implementare GDPR la nivelul
companiei + consultanță pentru implementare timp de 3
luni + 50% discount pentru consultanță următoarele 3 luni.

Avocatoo.ro este catalogat drept cel mai bun, concentrat și explicat one stop shop juridic
din România. Aici ai la dispoziție resurse explicate pe înțelesul tău de către avocați și
consultanți de business axați pe industriile creative și tehnologie. 
 

Articolele, documentele și pachetele de pe avocatoo.ro pot fi înțelese ușor și, foarte
important, pot fi folosite imediat, pentru că sunt concepute special pentru nevoile tale.

PREȚ DE LISTĂ: 4000 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 1000 EUR



Călătorește în stil cu setul de 3 trolere 
Amor Maro by ELLA ICON

Deplasările, fie că sunt vacanțe mult așteptate sau în interes de serviciu, reprezintă
mereu o provocare din punct de vedere al bagajelor. Un troler încăpător, cu o structură
rezistentă, un design inovator și 4 roți spiner, care te urmează cu ușurintă în orice
direcție ai vrea să mergi este soluția perfectă pentru a scăpa de acest incovenient!
Bucură-te de fiecare plecare și uită de stresul bagajelor! 
 
Detalii tehnice: 
Sistem de închidere cu cifru; mâner superior și mâner lateral; căptușit la interior; benzi
elastice pentru fixarea bagajelor și un buzunar închis cu fermoar; 55*39*24 cm si 2.8 kg;
67*45*27 cm si 3,6 kg; 77*52*30 cm si 4.3 kg.

PREȚ DE LISTĂ: 300 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 200 EUR



Estomparea ridurilor cu toxină botulinică
Este o procedură estetică non-chirurgicală, care ajută la relaxarea musculaturii, ducând
astfel la netezirea ridurilor. După efectuarea acestei proceduri, tenul va fi mai luminos,
mai destins. 
 
Avantajele acestei proceduri sunt: procedura nu este dureroasă, nu necesită o perioadă
de recuperare, vă puteți relua activitățile imediat, îmbunătățește aspectul pielii,
remanență între 6 și 9 luni. 
 
Prețul este pentru 3 zone.

PREȚ DE LISTĂ: 300 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 200 EUR



Terapia Vampir - PRP (Platelet Rich Plasma)
Terapia Vampir, cunoscută și sub numele de PRP (platelet rich plasma) este o metodă
perfectă, cu ajutorul căreia îți vei îmbunătăți aspectul pielii. Benefiiciile acestei proceduri
sunt: reduce îmbătrânirea pielii, ameliorează cicatricile, ameliorează celulita, reduce
petele pigmentare. Mai mult, această procedură este ideală și în cazul persoanelor care își
doresc regenerarea și creșterea mai rapidă a părului.
 
Procedura constă în micro-înțepături la nivelul feței sau a scalpului, cu ajutorul unui
dispozitiv special. Pentru efectuarea terapiei, se extrag cantităţi mici de sânge într-o
eprubetă sterilă, se procesează pentru a selecta plasma cu trombocite, celule ce conțin
factorii de creștere și reparare, eliberându-se în mod natural în organism. Funcționează
pe propriile puteri naturale ade vindecare ale organismului, fiind   un sistem eficient de
vindecare, care plasează factori de creștere în zone localizate, pentru a  reface și a repara.

PREȚ DE LISTĂ: 190 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 150 EUR



 

Terapia prin Plutire reprezintă o evadare din stresul şi zgomotul constant care ne
înconjoară. Plutirea ne ajută prin stimularea abilităţii naturale a organismului de
vindecare și regenerare. Concentraţia mare de săruri oferă o senzaţie de
imponderabilitate similară cu cea de plutire în spaţiu. Bazinul are un design futurist, o
capsulă închisă care blochează toate distragerile exterioare, simţurile, chiar şi
gravitaţia. Ca şi în timpul unei meditaţii profunde, corpul şi mintea se destind, intrând
într-o stare de relaxare completă dată de undele Theta pe care creierul le generează. În
primele 15 minute ale sedinţei de plutire, interiorul bazinului va fi luminat uşor prin
schimbarea culorii LED-urilor în timp ce se ascultă muzică de meditaţie care permite
minţii să alunece într-o profundă stare de relaxare şi de deconectare.

4 sedințe de terapie prin plutire și deprivare
senzorială în sare Epsom @The Float Room

PREȚ LISTĂ: 100 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 50 EUR



Fitness, aerobic și spa la Aviaţiei Wellness Center
Abonament pe 12 luni ALL INCLUSIVE (acces nelimitat fitness, aerobic și spa) FULL
TIME. Aviaţiei Wellness Center este conceptul inedit şi unitar și a apărut din dorinţa de
a dedica familiei un loc ambiental deosebit în care membrii săi să poată petrece
împreună timp de calitate, atunci când îşi doresc să facă sport sau să se răsfeţe cu
activităţi destinate stării de bine. Dotările tehnologice ale centrului de fitness &
wellness se ridică la cele mai înalte standarde ale tehnologiei de ultimă generaţie şi
toate activităţile sunt supravegheate de specialişti în domeniu care oferă membrilor
motivaţia şi sprijinul necesar pentru îmbunătăţirea stilului de viaţă, în concordanţă cu
crezul centrului de wellness: activităţi pentru minte şi trup sănătos.

PREȚ DE LISTĂ: 550 EUR

PREȚ DE PORNIRE: 350 EUR



3 obiecte utile pentru copilul tău by Adinish
Elodie Coș de depozitare - StoreMyStuff™ - Marble Grey - te ajută la aranjarea și decorarea
camerei copilului. Poți depozita cu stil toate jucăriile, păturicile și animalele de pluș ale
acestuia. Dimensiune: 45 *35 cm, material: 100% bumbac certificat Oeko-Tex.

 
“Cartea de amintiri” Design Letters - poate fi folosită pentru a nota amintirile din copilaria
celor mici până la primele lor zile de școală. Lipește primele desene, scrie primele cuvinte,
descrie primele 7 zile după naștere, notează amintirile. Coperta dură îi asigură o durată
lungă de viață. Dimensiuni: A4 (21 x 29.7 cm), material: copertă dură, pagini interioare 150g, h
rtie tipărită.

 
Sortător din lemn Sebra,   ilustrat cu animale arctice și cu 8 blocuri geometrice incluse.
Jucaria educativă și distractivă ajută copilul să-și îmbunătățească coordonarea ochi-mână și
îl învață să recunoască formele. Set compus din 8 piese. Material: lemn. 

PREȚ DE LISTĂ: 150EUR

PREȚ DE PORNIRE: 100 EUR



 

Criolipoliza este o terapie care elimină până la 40%   din țesutul adipos de la prima

ședință. Este o procedură neinvazivă, fără contraindicații. Criolipoliza nu este o
procedură dureroasă și nu încarcă ficatul cu grăsimi, deoarece distrugerea celulelor
grase și eliminarea grăsimilor are loc gradual (până la 45 de zile). 
 
3 TERAPII, UN SINGUR TRATAMENT: 

Vacuum cu rol de aspirare   
Criolipoliză - înghețarea celulelor adipoase din pliul de grăsime 
Laser Soft - fragmentarea blocurilor de celule grase

Criolipoliză Cryogen la Beauty X Herăstrău

PREȚ LISTĂ:  100 EUR

PREȚ DE PORNIRE:  75 EUR



 

Din pasiune pentru fotografie, videografie și marketing am creat ONE Production
Media & Events.
 
Suntem o echipă formată din tineri pasionați de creație și fiecare proiect la care
lucrăm îl tratăm ca pe propriul nostru business.
 

Sesiune foto pentru echipa ta 
by One Production Media & Events

PREȚ LISTĂ:  200 EUR

PREȚ DE PORNIRE:  150 EUR

Sesiunea foto este valabilă pentru petrecerea de Crăciun sau un alt eveniment

important al companiei.

https://www.facebook.com/oneproduction.ro/
https://www.facebook.com/oneproduction.ro/


 
 
Mihai ZÂNT este antreprenor, trainer, coach și voluntar în educație. Având o experiență de
peste 10 ani în conducerea echipelor și comunităților, și-a concentrat activitatea pentru a
creea organizații care învață și care comunica axat pe valori.
 
Un proces de coaching este o calatorie transformationala spre un obiectiv. Iti schimba
perspective, te repozitioneaza si poate accelera decizii si rezultate atat pentru persoana
care beneficiaza cat si pentru organizatia din care face parte. Cele 6 sedinte se vor
intampla intr-un interval de comun acord cu coach-ul pe o durata de la 3 la 6 luni. 
 
Se oferă 2 astfel de pachete. 

Business Coaching (6 sesiuni) cu Mihai Zânt

PREȚ LISTĂ:  1200 EUR

PREȚ DE PORNIRE:  900 EUR



 

Fiecare placă a acestui paravan este confecționată dintr-o bucată întreagă de
lemn de tec. Obiectul este produs în Laos și finisat în Thailanda. 
 
Este un obiect prețios, potrivit în orice casă.
 

Dimensiuni: 182 x 210 cm

Paravan din lemn de tec by Exotique

PREȚ LISTĂ:  1000 EUR

PREȚ DE PORNIRE:  800 EUR



 

Acest program este pentru 2 persoane și include 3 întâlniri care însumează 6 ore de
persoană. Vei sti să comunici conștient pe limba ta și astfel să eviți conflicte, să iei
decizii importante ușor, fără să trăiești într-o nesiguranță continuă, să atragi și să
păstrezi oamenii valoroși pe care ți-i dorești în echipă. Sesiunile se vor desfășura la
sediul clientului.
 
Voucherul este valabil până la 30 aprilie 2020.

Program despre pattern-uri de gândire și
comportament alături de Mihaela Ioanițescu

PREȚ LISTĂ:  660 EUR

PREȚ DE PORNIRE:  500 EUR



 

Aceste motive cu dragoni si sirene se regăsesc şi în obiecte create pentru Muzeul
Naţional Cotroceni, ca urmare a concursului de design Cotroceni Creativ 2018. Setul de
ceai original şi elegant este compus dintr-un ceainic şi două căni cu farfurioare. 
 

Anca Vintilă Dragu este artistă ceramistă şi designer de obiect, creatoarea brandului
Una ca Luna. Lucrările sale de ceramică, conceptuale sau funcţionale, sunt prezente în
galerii și expoziţii de prestigiu din ţară și străinătate.

Set de ceai regal by Una ca Luna

PREȚ LISTĂ:  180 EUR

PREȚ DE PORNIRE:  150 EUR

Setul de ceai din porţelan este creat pornind de la motive celtice ce se spune că au

fost schiţate de Regina Maria pentru detalii de mobilier.



 

Cu dragoste și grijă, 8 dintre copiii noștri de la Centrul Educațional Băneasa au pictat sub
calda îndrumare a artistei Maria Parascan, care i-a ajutat să se perfecționeze și să își
exprime sentimentele pe pânză. 
 
Au ales ca și teme Regina Maria, Castelul Peleș, Balcicul Reginei Maria, Fetița cu Coșul de
Flori, etc. 
 
Dimenisiuni: 40*50 cm;  ulei pe pânză.

Tablourile copiilor de la 
Centrul Educațional Băneasa

 

PREȚ DE PORNIRE: 600 EUR




