Відкриття «Шоуруму Giorgio Graesan & Friends Всесвіт декору» (ВІДЕО)
Понеділок, 30 жовтня 2017, 21:37

Вишукано та з італійським присмаком відбулось відкриття цієї неділі «Шоуруму Giorgio
Graesan (Джіорджіо Грайзан)& Friends Всесвіт декору» у Чернівцях

Вишукано та з італійським присмаком відбулось відкриття цієї неділі «Шоуруму Giorgio
Graesan (Джіорджіо Грайзан)& Friends Всесвіт декору» у Чернівцях. Це є перше у
нашому місті унікальне виставкове приміщення з безліччю послуг з оздоблення та
дизайну помешкань. Воно зроблене спеціально під квартиру, розподілене на зони, що
дозволяє побачити клієнтам на яву, якість та дизайнерське рішення кожного куточка.
На офіційному Дні Народженні шоуруму не обійшлося і без подарунків, святковий торт,
майстер класи та цікаві конкурси.
Дизайнерська спальня , кухня, ванна кімната, галерея зі зразками робіт – це все не
може не дивувати, адже у «Шоурумі Giorgio Graesan& Friends Всесвіт декору» все
зроблено з екологічно чистих та найякісніших матеріалів італійського виробника. Тут
клієнт може побачити та відчути на дотик готові зразки венеціанських декоративних
ефектів та фарб безпосередньо на стінах, які доречі, є вологостійкими, тому з легкістю
ними можна оздобити ванну чи кухню.
Людмила Довга – генеральний директор «Showroom Giorgio Graesan& Friends Всесвіт
декору» у Чернівцях: «Можна наносити матеріал замість плитки, як на підлогу так і на
стіни, можна наносити цей матеріал на стару плитку, не знімаючи її, а працювати по
старій плитці. Можна працювати по пластмасу, по дереву, виробляти дуже дуже багато
цікавих ефектів. Туалет не кидає після цього грибка, він залишається дуже чистим».
Генеральний директор шоуруму Людмила Довга у Чернівцях є офіційним представником
італійського виробника Giorgio Graesan. Всі матеріали ввезені з Мілану є найвищого
класу, вироблені з натуральної сировини та не піддаються старінню.
Ірина Ісак – митний брокер: «Матеріал цей офіційно завезений в Чернівці, прямий
контракт від виробника Giorgio Graesan. Є звичайно всі сертифікати , є сертифікат Євро1, який свідчить про походження італійське, паспорти безпеки, що свідчать про
екологічно чистий продукт».
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Людмила Довга – генеральний директор «Showroom Giorgio Graesan& Friends Всесвіт
декору» у Чернівцях: «Ми підготовили на сьогоднішній день брошурку, в якій кожен може
побачити назву матеріалу , переведену на українську мову , для чого він застосовується і
на якій основі він є».
На відкриття офіційного шоуруму від італійського виробника завітало чимало
зацікавлених клієнтів. Директор – пані Людмила підготувала для усіх гостей
майстер-клас , обробивши венеціанськими декоративними ефектами декілька площин у
різних техніках. Приємно вразило усіх відвідувачів демонстрація-доказ екологічності
матеріалів на живій манекенниці, яка була розписана фарбами. А наостанок свята
розіграш грошового призу – сертифіката на 2000 тисячі гривень.
{youtube}BpzzjX3t1f4{/youtube}

Вишукано та з італійським Вишукано та з італійським присмаком відбулось відкриття цієї
неділі «Шоуруму Giorgio Graesan (Джіорджіо Грайзан)& Friends Всесвіт декору» у
Чернівцях. Це є перше у нашому місті унікальне виставкове приміщення з безліччю послуг
з оздоблення та дизайну помешкань. Воно зроблене спеціально під квартиру,
розподілене на зони, що дозволяє побачити клієнтам на яву,
якість та дизайнерське рішення кожного куточка.
На офіційному
Дні Народженні шоуруму не обійшлося і без подарунків, святковий торт, майстер класи
та цікаві конкурси.
Дизайнерська спальня , кухня, ванна кімната, галерея зі зразками робіт – це все не
може не дивувати, адже у «Шоурумі Giorgio Graesan& Friends Всесвіт декору» все
зроблено з екологічно чистих та найякісніших матеріалів італійського виробника.
Тут клієнт може побачити та відчути на дотик готові зразки венеціанських декоративних
ефектів та
фарб безпосередньо на стінах, які доречі,
є вологостійкими, тому з легкістю ними можна оздобити ванну чи кухню.

Людмила Довга – генеральний директор «Showroom Giorgio Graesan& Friends Всесвіт
декору» у Чернівцях: «Можна наносити матеріал замість плитки, як на підлогу так і на
стіни, можна наносити цей матеріал на стару плитку, не знімаючи її, а працювати по
старій плитці. Можна працювати по пластмасу, по дереву, виробляти дуже дуже багато
цікавих ефектів. Туалет не кидає після цього грибка, він залишається дуже чистим
».

Генеральний директор шоуруму Людмила Довга у Чернівцях є офіційним представником
італійського виробника Giorgio Graesan. Всі матеріали ввезені з Мілану є найвищого
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класу, вироблені з натуральної сировини та не піддаються старінню.

Ірина Ісак – митний брокер: «Матеріал цей офіційно завезений в Чернівці, прямий
контракт від виробника Giorgio Graesan. Є звичайно всі сертифікати , є сертифікат Євро1, який свідчить про походження італійське, паспорти безпеки, що свідчать про
екологічно чистий продукт
».

Людмила Довга – генеральний директор «Showroom Giorgio Graesan& Friends Всесвіт
декору» у Чернівцях: «Ми підготовили на сьогоднішній день брошурку, в якій кожен може
побачити назву матеріалу , переведену на українську мову , для чого він застосовується і
на якій основі він є
».

На відкриття офіційного шоуруму від італійського виробника завітало чимало
зацікавлених клієнтів. Директор – пані Людмила підготувала для усіх гостей
майстер-клас , обробивши венеціанськими декоративними ефектами декілька площин у
різних техніках. Приємно вразило усіх відвідувачів демонстрація-доказ екологічності
матеріалів на живій манекенниці, яка була розписана фарбами. А наостанок свята
розіграш грошового призу – сертифіката на 2000 тисячі гривень.
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