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Îți amintești cum în copilărie îi trimiteai Moșului o scrisoare înainte de Crăciun? Îi scriai ce daruri să îți aducă ție și
celor dragi, iar seara de Ajun era plină de emoție... vine, nu vine Moșul cu desaga plină?! Anul acesta, AZAY se ocupă
de cadourile de Crăciun pentru copii și pentru părinți. TEXT / FOTO: AZAY

B
radul de Crăciun va fi minunat dacă îl decorați cu
podoabele magice pe care AZAY le-a pregătit pentru
serbarea Crăciunului: Moș Crăciun, colindători, spiriduși,
Cenușăreasa și prințul, vrăjitorul Merlin, Hänsel și
Gretel, precum și alte personaje din povești au fost
transformate de meșterii sticlari în decorațiuni pentru
brad. 

Pentru cei mai conservatori, WEDGWOOD, furnizorul Casei Regale
Britanice, a creat o încântătoare colecție de globuri de porțelan. 
Decorațiunile argintate cu aplicații de cristale le puteți regăsi atât în
brad, cât și sub forma inelelor de șervet. 
Alege un cadou și noi îl trimitem pentru tine oriunde în lume, ambalat
în cutie cu motive de Crăciun și însoțit de o felicitare. Un breloc de chei,
o ramă foto, o cutie de bijuterii, un carusel argintat, un cutter și o
scrumieră de trabuc, un set de porțelan pentru ceai, o frapieră, o

fructieră de cristal... AZAY are darul potrivit pentru fiecare!
Dacă pregătești cina de Crăciun, AZAY îți pune la dispoziție fața de
masă cu fir argintiu/auriu, seturi de masă din cel mai fin porțelan,
pahare de cristal florentin, tacâmuri și accesorii argintate. Totul pentru
a crea o atmosferă de neuitat!
Noi avem săculețul cu pulbere vrăjită pe care Moșul îl folosește ca să
împlinească dorințe cu totul deosebite de Crăciun. Astfel pregătim cele
mai frumoase cadouri pentru Dumneavoastră!
Vino la AZAY și descoperă magia decorațiunilor de Crăciun!
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