
Pilnas tekstų parengimas interneto parduotuvei GĖLIŲ LOFTAS.

Pradinis:

GĖLIŲ LOFTAS
Dovanos ir namų akcentai
Čia gyvena jaukumas, estetika, vertingos dovanos ir išskirtinės kokybės namų aksesuarai!

Patikimas  pristatymas
Prekės DPD kurjeris
pristatys jums tiesiai į
namus arba į artimiausią
DPD paštomatą.

Užtikrinta kokybė
Visas prekes kruopščiai
atrenkame tam, kad
galėtume jums pasiūlyti
išskirtinę  prabangą!

Patogi komunikacija
Su mumis susisiekti galite
telefonu, el. paštu arba
parašę žinutę socialiniuose
tinkluose!



Kategorijos

Dirbtinės gėlės
Aukštos kokybės dirbtinės gėlės ir jų kompozicijos – praktiškas ir ilgaamžis sprendimas ne tik
namų interjerui, bet ir grožio salonams, darbo erdvėms, kavinėms ir kitoms vietos, kur norisi
sukurti jaukią ir atpalaiduojančią atmosferą.

Žvakės
Elegantiškos ir rafinuotos žvakės namų interjere – laiko patikrintas sprendimas norintiems greitai
ir lengvai suteikti daugiau jaukumo ir prabangos bet kuriai erdvei.

Namų kvapai
Namų erdvė nėra vien mus supantys daiktai – tai nuotaika, pasitinkanti mus peržengus slenkstį.
Namų kvapas – subtilus ir lengvai keičiamas dekoro elementas, apjungiantis visas kitas detales
į subtilią visumą.

Indai
Elegantiški ir stilingi namų indai – ne tik praktiškas pasirinkimas. Rafinuoti ir kokybiški indai –
šeimos vakarienės, pasisėdėjimo su draugais ar šventės akcentas, pagyvinantis kiekvieną
vaišių stalą ir padedantis atskleisti jūsų asmenybę.

Vazos ir vazonai
Nuo išskirtinių meno kūrinių, traukiančių kiekvieną žvilgsnį, iki subtilių akcentų, papildančių
kruopščiai kurtą interjerą. Platus formų, dydžių, spalvų ir tekstūrų pasirinkimas leis kiekvienam
išsrinkti savo vazą ar vazoną!

Suvenyrai
Mažos, mielos dovanos artimiesiems ir draugams, parodančios, kad apie juos galvojate ir jais
rūpinatės bei jaukios smulkmenos jūsų namams.

Kitos prekės
Namų jaukumas – tai galybė mažų smulkmenų, detalių ir akcentų, kurie atradę savo vietą
namuose kurią idilę, harmoniją bei erdvę, kurioje jauku ir gera būti.



Apie mus

Nesvarbu, kur gyvenate – nedideliame bute miesto centre ar dideliame name užmiestyje –
jaukumo ir gyvumo norisi kiekvienuose namuose. Vienas iš lengviausių ir paprasčiausių būdų
gyvenamajai erdvei suteikti naujų spalvų ir emocijų – margaspalvės gėlių puokštės bei
kompozicijos.

Norėdama pati išmokti teikti žmonės džiaugsmą bei kurti jaukumą namuose, prieš ketverius
metus baigiau floristikos kursus ir pradėjau darbuotis. Pirmieji mano klientai greitai įvertino su
meile ir dideliu kruopštumu kurtas puokštes, o tai paskatino atidaryti ir pirmą fizinę parduotuvę.

Pirmoji parduotuvė įsikūrė unikalioje vietoje – senovinėse gamyklinėse patalpose su itin
aukštomis lubomis bei didžiuliais langais. Ši išskirtinė erdvė ir pakuždėjo ausin pavadinimą -
GĖLIŲ LOFTAS.

Iš pradžių prekiavome tik gėlėmis, tačiau klientams pageidaujant, asortimentą papildėme
kokybiškomis bei vertingomis dovanomis, vėliau - namų interjero detalėmis ir akcentais. Nuo pat
pradžių mūsų pagrindinis uždavinys buvo atidžiai klausyti, ko nori klientai.

Išgirsti ir laimingi klientai – tai, kuo grįstas mūsų kelias į sėkmę!



Apmokėjimo ir siuntimo tvarka

Apmokėjimas už prekes

Išsirinkus ir užsakius prekes, nurodytu el. paštu išsiųsime sąskaitą apmokėjimui.

● Apmokėjimai vykdomi bankiniu pavedimu į nurodytą banko sąskaitą.
● Atsiimant prekes parduotuvėje, apmokėti galima bankiniu pavedimu iš anksto arba

grynaisiais / kortele atsiimant prekes.

Apmokėjimui pasiekus mūsų sąskaitą, gausite užsakymo patvirtinimą. Prekes išsiųsime per 2
darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo.

Prekių pristatymas

Prekės pristatomos per 4 – 5 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo. Pristatome visoje
Lietuvoje išskyrus Kuršių Neriją.

● Į DPD paštomatą (kaina nuo 2 Eur).
● Pristatymas į namus pasinaudojus DPD kurjerio paslauga (kaina nuo 3,5 Eur).

Užsisakius prekių už 50 Eur ar daugiau - pristatysime nemokamai!

Prekių atsiėmimas parduotuvėje

Internetu užsakytas prekes galite atsiimti mūsų fizinėje parduotuvėje Gargžduose. Pasirinkus
atsiėmimą parduotuvėje, už prekes galite apmokėti iš anksto bankiniu pavedimu arba atsiimant
parduotuvėje.

Prekes atsiimti galite jau kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo. Atkreipiame dėmesį, kad
internetu užsakytos prekės paruoštos atsiėmimui bus po 12:00 valandos.   Prekės saugomos 5
darbo dienas. Jeigu nespėsite atsiimti – prašome susisiekti dėl ilgesnio saugojimo termino. Kitu
atveju panaikinsime prekės rezervaciją ir grąžinsime jums sumokėtus pinigus į sąskaitą, iš
kurios buvo apmokėta.

SVARBU: prekių pasirinkimas fizinėje parduotuvėje ir internetinėje svetainėje gali skirtis.

Adresas:

Tel. nr.:

Email:



Prekių grąžinimas

Gavus nekokybišką ar pristatymo metu pažeistą prekę - prašome susisiekti su mumis ir
suderinsime prekės grąžinimą arba keitimą nauja.

Kokybiškas prekes galite grąžinti per 14 dienų nuo prekių pristatymo. Atkreipiame dėmesį, kad:
● prekės privalo būti nenaudotos ir nepažeistos, išsaugota jų prekinė išvaizda;
● negali būti pašalintos jokios etiketės ar lipdukai;
● prekė turi būti išpakuota nepažeidžiant originalios pakuotės ir grąžinta toje pačioje

pakuotėje kaip ir buvo pristatyta.

SVARBU: remiantis galiojančiais įstatymais, šių kategorijų prekės yra negrąžintinos:

● kosmetikos prekės, parfumerijos prekės ir tualetiniai preparatai, namų kvapai ir jų
papildymai bei kitos panašios prekės.

● baldai, patalynės reikmenys ir šviestuvai;
● laikrodžiai.

Jeigu turite abejonių dėl prekės, siūlome prieš įsigyjant susisiekti su mumis ir pasitikrinti, ar
prekė nėra negrąžintinų prekių sąraše.

Prekes grąžinti galite į mūsų  parduotuvę arba paštu. Grąžinant paštu kokybiškas prekes,
siuntimo išlaidas padengia pirkėjas.

Adresas:

Tel. nr.:

Email:




