Informacja prasowa – maj 2017

Zaskakujący prezent na Dzień Matki
26 maja obchodzimy Dzień Matki. To wyjątkowa okazja, by podziękować najważniejszej osobie w
naszym życiu w szczególny sposób. Ciepło, wsparcie, trud włożony w nasze wychowanie,
nieprzespane noce i wezwania do szkoły – mama w maju obchodzi święto, podczas którego
możemy okazać naszą wdzięczność i miłość odpowiednim prezentem. W wyborze odpowiedniego
upominku pomoże nam Joanna Makul, ekspert Bonami.pl.
Jako dzieci zawsze mogliśmy liczyć na jej wsparcie. Całowała
stłuczone kolana, czytała do snu, pomagała w lekcjach, uczyła
sznurować buty, zszywała podziurawione spodnie i pocieszała
złamane pierwszy raz serce… Starała się nas ochronić przed
każdym niebezpieczeństwem i przygotować na każdą sytuację.
Jako dorośli również wielokrotnie mogliśmy liczyć na jej
wsparcie. Niezawodna i niezastąpiona na wszystkich etapach
naszego życia, otaczająca troską, niezależnie od tego ile mamy
lat. Kiedyś wzruszaliśmy ją laurką i czerwoną różą – dzisiaj
możemy zachwycić bardziej okazałym prezentem.
Kwiaty może nie są oryginalnym pomysłem, ale jeśli nasza
mama je lubi i interesuje się ogrodnictwem, warto rozejrzeć się
za prezentem, który wesprze ją w pielęgnowaniu pasji. Na
Bonami.pl możemy znaleźć przepiękne zestawy ogrodniczych
narzędzi. „Firma V&A stworzyła urocze komplety widełek i
łopatek. Są różowe i ozdobione kwiatowym motywem.” –
mówi Joanna Makul, ekspert Bonami.pl – „Taki upominek nie
tylko zachwyci wprawionego ogrodnika, ale też ułatwi
pielęgnację amatorskich, balkonowych kompozycji”. Mamom,
które rozwijają domowe uprawy na parapetach mieszkań,
możemy sprawić radość zestawem doniczek z nasionami Orla
Kiely Grow Your Own, w której wyhodujemy pachnące zioła do
naszej kuchni.

Zestaw różowych narzędzi ogrodniczych
V&A
Fot. Bonami.pl

Modny upominek
Zestaw doniczki z nasionami Orla Kiely Grow

Mamy w codziennym natłoku zadań często zapominają o
Your Own, bazylia
Fot. Bonami.pl
sobie. Pochłonięte pracą i domowymi obowiązkami, nawet na
zakupach myślą o sprawieniu przyjemności bliskim i nie
spełniają swoich modowych kaprysów. Biżuteryjne dodatki są
doskonałym pomysłem na prezent dla nich. Na Bonami.pl możemy znaleźć stylowe zegarki – od tych

Kontakt prasowy: Hanna Gehrke - Gut
gutpr@gutpr.pl
tel. 694 462 430, (71) 78 95 204

Informacja prasowa – maj 2017

oryginalnych i wysmakowanych, jak ten różowo-złoty
Gramercy Gem Rose Smoke, po te całkiem klasyczne w
modnych kolorach z kolekcji Rosefield The Mercer. To
elegancki i praktyczny prezent, którego mama mogłaby sobie
sama nie sprawić. Beżowy, designerski kuferek Friedrich
Lederwaren Cordoba będzie ekskluzywnym uzupełnieniem
takiego upominku.
„Pamiętajmy, że wyjątkowa osoba, zasługuje na wyjątkowy
upominek.” – mówi ekspert Bonami.pl, Joanna Makul –
„Korale w nowym wydaniu? Zaskoczmy mamę srebrnym
naszyjnikiem na delikatnej, stalowej lince z drewnianymi
elementami”. Jako ozdoba szyi i modny dodatek, świetnie
może się sprawdzić także jedwabna chusta Shirin Sehan Daisy
Blue. Przyjemna w dotyku, z orientalnym motywem, powinna
spodobać się mamom, które interesuje kultura wschodu, a ich
marzeniem są dalekie, egzotyczne podróże.

Biało-różowy zegarek damski Rosefield The
Bowery
Fot. Bonami.pl

Prezent dla praktycznej pani domu
Jeśli nasza mama sumiennie dba o wystrój domowego
wnętrza, może warto pomyśleć o przedmiotach, które
upiększą jej mieszkanie? Dekoracje ścienne marki Glass
Framework nadadzą ścianie charakteru, a żółty pojemnik Tin
Kite ożywi każdą aranżację. Jako opakowanie na prezent, ale
także element dekoracyjny, może sprawdzić się zestaw
okrągłych pudełek InArt Boho Arrosa. Ceramiczne akcesoria
Solniczka i pieprzniczka Mini Moderns
doskonale posłużą naszej mamie w przygotowywaniu
Fot. Bonami.pl
rodzinnych spotkań. Kolorowe kubki, zdobione czajniczki Mini
Moderns z drewnianą rączką – w ofercie Bonami.pl możemy
znaleźć szeroki wybór oryginalnych, kuchennych akcesoriów, takich jak pojemniki Gate Fleur czy
zdobione solniczki i pieprzniczki w nietypowej formie.
Kupno prezentu dla mamy nie jest łatwym zadaniem, ponieważ ciężko o upominek, który mógłby w
pełni wyrazić nasze uczucia. Co zatem podarować mamie? Przedmiot od serca. Nasze mamy z
pewnością ucieszy sama pamięć o nich - czułe życzenia, wizyta, wspólna rozmowa. Warto umilić jej
ten czas wyjątkowym prezentem , który pokaże jak dobrze znamy jej gusta i zainteresowania. Na
Bonami.pl możemy poszukać inspiracji i w prosty sposób sprawić mamie oryginalny upominek –
może będzie to pióro kulkowe Fox albo naszyjnik Stag marki Folklore – propozycji jest dużo. Dzięki
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Bonami.pl wybór prezentów na Dzień Matki stanie się łatwiejszy. Pamiętajmy, że upominek powinien
być dodatkiem do wspólnie spędzonego święta i sprawić dużo radości naszym mamom.

Chusta Shirin Sehan Daisy Blue, Bonami.pl, cena 99 zł
Srebrny naszyjnik drewniany ko-ra-le Bubbles, Bonami.pl, cena 39 zł
Zegarek damski Gramercy Gem Rose Smoke, Bonami.pl, cena 179 zł
Biało-różowy zegarek damski Rosefield The Bowery, Bonami.pl, cena 369 zł
Biało-niebieski zegarek damski Rosefield The Mercer, Bonami.pl, cena 369 zł
Beżowy kuferek na 10 zegarków Friedrich Lederwaren Cordoba, Bonami.pl, cena 399 zł
Zestaw 4 dekoracji ściennych CMT Glass Framework 7, 30x30 cm, Bonami.pl, cena 259 zł
Zestaw 4 dekoracji ściennych CMT Glass Framework 11, 30x30 cm, Bonami.pl, cena 259 zł
Czajnik Mini Moderns Whitby, Bonami.pl, cena 179 zł
Pojemnik ze sznurkiem V&A Tin Kite, Bonami.pl, cena 44 zł
Naszyjnik Folklore Stag, Bonami.pl, cena 89 zł
Pióro kulkowe Folklore Fox, Bonami.pl, cena 69 zł
Zestaw różowych narzędzi ogrodniczych V&A, Bonami.pl, cena 99 zł
Zestaw 4 kubków ceramicznych Mini Moderns, Bonami.pl, cena 119 zł
Solniczka i pieprzniczka Mini Moderns, Bonami.pl, cena 79 zł
Niebieski czajnik Mini Moderns, Bonami.pl, cena 179 zł
Zestaw doniczki z nasionami Orla Kiely Grow Your Own, bazylia, Bonami.pl, cena 79 zł
Zestaw 3 pojemników Green Gate Fleur, Bonami.pl, cena 119 zł
Zestaw 3 okrągłych pudełek InArt Boho Arrosa, Bonami.pl, cena 79 zł

www.bonami.pl
https://www.facebook.com/BonamiPL

Bonami.pl oferuje klientom tematyczne kampanie, które są ograniczone czasowo, umożliwiając
dokonywanie zakupów designerskich dodatków do mieszkania i oryginalnych artykułów codziennego
użytku w domowym zaciszu. Codziennie aktualizowana oferta, prezentująca kolekcje i trendy z całego
świata, znajduje się zarówno na www.bonami.pl, jak i profilu Facebook Bonami.pl. Do klubu Bonami
należy ponad 800 tysięcy użytkowników.
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