Tlačová správa

Pripravte sa na Vianoce a zahaľte svoj domov do sviatočného šatu
Bratislava, 02. 12. 2019 – Vianoce sa blížia míľovými krokmi a vy by ste ich radi prežili bez zbytočného
stresu a zhonu? Základom je dobre si naplánovať prácu a všetky povinnosti, ktoré vás pred sviatkami
čakajú. Začať môžete napríklad s výzdobou bytu či domu. Vianočnými dekoráciami dokážete interiér
premeniť doslova na čarovnú rozprávku. A ak potrebujete poradiť, tu je pár tipov, ako si doma
navodiť atmosféru blížiacich sa sviatkov.

Sviatočné stolovanie
Ak chcete zo štedrovečernej večere urobiť nezabudnuteľný a jedinečný zážitok, mali by ste staviť na
sviatočné stolovanie. Pomocou elegantného porcelánového servisu, vhodne zvolených dekorácií a
sviečok vytvoríte aj z obyčajnej večere naozajstný sviatočný rituál. Hovorí sa však, že menej je viac,
preto by ste stôl nemali zahltiť množstvom dekorácií. Dôležité je, aby ste sa cítili príjemne a na všetok
riad a servis pohodlne dosiahli.

Dekorácie vhodné na sviatočný stôl od 1,99 EUR

Vianočný stromček
Vianoce bez ozdobeného stromčeka si väčšina z nás nevie ani len predstaviť. Je jedným z hlavných
sviatočných symbolov, preto by sme si na jeho výzdobe mali dať naozaj záležať. Farebné trendy sa
každý rok menia a je len na vás, či uprednostníte klasické odtiene zlatej alebo červenej, alebo sa radšej
prikloníte k moderným pastelovým farbám a prírodným motívom.

Ozdoby na vianočný stromček od 3,99 EUR

Kontakt pre médiá
Alžbeta Jambrichová
Tel.: +421 917 673 312
E-mail: alzbeta@blackapple.sk

Tlačová správa
Adventný veniec
Aj vy radi zapaľujete sviečky a podľa tradície počítate zostávajúce dni do Vianoc? Potom by vám vo
vianočnej výzdobe určite nemal chýbať adventný veniec. Dnes už existuje množstvo možností a vy si
tak môžete vybrať z ponuky klasických, lineárnych či kovových vencov s jednoduchými líniami.

Adventný veniec od 14,99 EUR

Sviečky a svetielka
Nielen k adventu, ale aj celkovo k zimnému obdobiu neodlučiteľne patria sviečky a rôzne svetielka,
ktoré dokážu v izbe navodiť príjemnú a útulnú atmosféru. Svetelné LED reťaze vyniknú nielen na
stromčeku, ale aj na dekoračnom venci, ktorý si môžete zavesiť napríklad na vchodové dvere.

Sviečky od 1,69 EUR

LED veniec 19,99 EUR

Tipy na malé darčeky
Radi by ste svojim blízkym urobili radosť, no nič vám nenapadá? Niekedy dokážu aj obyčajné maličkosti
potešiť viac ako nevhodne vybraný hodnotný dar. Pokiaľ zháňate darček napríklad pre kolegyňu alebo
kamarátku, môžete jej darovať aromatický difuzér, ktorý krásne prevonia celý byt. Radosť bude mať
určite aj zo štýlovej škatuľky, do ktorej môžete šikovne ukryť chutné vianočné pečivo.

Aromatická vôňa 1,99 EUR
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Vianočná dóza od 2,99 EUR

Tlačová správa
O spoločnosti
Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, súčasť rodinnej podnikovej skupiny PORTA so sídlom v Nemecku, patrí medzi
tuzemských predajcov nábytku s tradíciou už od roku 2006, keď spoločnosť otvorila svoju prvú predajňu v Nitre.
S heslom „Nábytok pre všetkých“ ponúka vo svojich 6 predajniach po celej Slovenskej republike kompletný
sortiment vybavenia domácnosti, bytových doplnkov a kuchýň na mieru. S cieľom umožniť nákup ponúkaného
sortimentu aj on-line, z pohodlia domova, prevádzkuje od roku 2010 aj e-shop.
Spoločnosť kladie zásadný dôraz na spokojnosť zákazníkov, preto ponúkané služby neustále skvalitňuje a
rozširuje. Nasledovanie najnovších trendov sa zároveň premieta aj do renovácie obchodnej siete. Zákazníkovi
sú v predajniach ASKO – NÁBYTOK k dispozícii vyškolení predajcovia, ktorí ponúkajú odborné poradenstvo s
ohľadom na možnosti a priania každého klienta. Potreby náročnejšieho zákazníka uspokojí realizácia zákaziek
na mieru. Špecializované kuchynské štúdiá v každej z predajní poskytujú kompletný servis – od 3D návrhu,
výroby, až po dopravu a montáž kuchyne.
Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.asko-nabytok.sk.
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