
Lista de căsătorie Azay
Vă căsătoriţi sau organizaţi un eveniment special? 

Set de masă de porţelan englezesc WEDGWOOD – colecţia Anthemion Blue

Prietenii şi familia doresc să vă ofere un cadou pentru a marca evenimentul. Cea mai potrivită metodă de a vă
asigura că primiţi ceea ce doriţi dumneavoastră sau că nu primiţi acelaşi cadou de la mai mulţi invitaţi este să
deschideţi o listă de cadouri la AZAY. Asistaţi de consultanţi specializaţi în „art de la table”, puteţi alege produse ce
vor aduce individualitate căminului dumneavoastră!
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Un portofoliu select de producători premium de cristal şi porţelan pentru
masă şi casă, semnat de designeri celebri (Vera Wang, Jasper Conran) şi de
producători cu experienţă de sute de ani (JL Coquet – porţelan de Limoges;
Minton, Wedgwood – porţelan englezesc; Mario Cioni, Salviati – cristal
italian; Arthur Price of England, Clive Christian – accesorii argintate pentru
masă).

Asistenţă gratuită pentru miri şi invitaţi;
Urmărirea on-line a stadiului listei de cadouri;
Pregătirea şi împachetarea cadourilor special pentru ocazia

dumneavoastră;
Scrierea unui mesaj din partea fiecărui invitat pe o felicitare pictată

manual;
Livrarea gratuită a cadourilor;
Trimiterea cardurilor de mulţumire invitaţilor care au cumpărat cadou

din listă;

Set de pahare de
cristal 
MARIO CIONI,
colecţia
dantelată
Bourgogne. 

Set de tacâmuri în cutie de lemn cu catifea - designer
Clive Christian – colecţia Empire Flame.

Vază de cristal semnată MARIO CIONI, manufactură italiană,
poate fi inscripţionată cu orice mesaj doreşte clientul. 
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Set de masă de porţelan englezesc MINTON, încăntătoarea colecţie Orhidee.

Cum funcţionează lista de cadouri?
Primul pas este întocmirea şi înregistrarea listei de cadouri. Împreună cu un
consultant AZAY mirii întocmesc lista de cadouri, aceasta fiind disponibilă
invitaţilor atât în magazin cât şi pe site-ul www.azay.ro. Accesul pe site
se face pe baza unui username şi a unei parole. Baza de date este
actualizată permanent, astfel încât puteţi vedea on-line în timp real ce
cadouri au fost cumpărate şi de către cine. Lista cu invitaţii care au ales
cadouri este disponibilă doar mirilor, păstrând astfel confidenţialitatea
absolută.
Invitaţii pot cumpăra cadoul venind în magazin sau pot accesa lista de
căsătorie pe site alegând un cadou disponibil şi plătindu-l prin ordin de
plată. 
Pentru a afla povestea din spatele fiecărui obiect decorativ care îţi va
înfrumuseţa viaţa, solicită o vizită a consultanţilor noştri sau vino la un
pahar de şampanie pe Calea Victoriei 134, Bucuresti, la Magazinul AZAY. 
Ne găseşti şi la numerele de telefon 021.310.05.07 şi 0721.203.809 sau
poţi să ne vizitezi pe www.azay.ro.


