
Poveste de Craciun
DECORATIUNI SI  CADOURI 

LUCRATE MANUAL



Face
cine sunt

Sunt Veronica si de cativa ani 
aduc bucurie in casele oamenilor 

prin globurile personalizate, 
pictate manual. 

Imi place sa ma joc cu forme, 
culori si imagini. 

Sunt pasionata de fotografie, 
Instagram si de crearea de noi 

concepte. 
In timpul anului ma ocup cu 

managementul de brand-uri, insa 
in Decembrie ma transform in 

spiridusul lui Mos Craciun. 



S  T  E  V  E  J  O  B  S

"The only way to 
do great work is 
to love what you 

do."



cum am inceput sa 
fiu spiridus

Se spune ca bucuria nu creste în copaci si nici 

nu zboara. Eu as spune doar ca nu zboara, 

dar daca o cauti bine, o poţi gasi în bradul de 

Craciun sub forma unui glob personalizat. Fie 

ca e vorba de un prieten, de omul iubit, de un 

colaborator sau un partener, de cineva 

important pentru tine, globurile decorate 

manual si personalizate sunt gesturile simple în 

care pot sta ascunse dragostea, admiratia si 

pretuirea. Simplu si sofisticat, globul 

personalizat este darul care confirma ca 

detaliile fac diferenta. 

Daca te întrebi câta bucurie poate sta ascunsa 

într-un astfel de cadou, afla daruindu-l unui om 

drag. 

Si de ce nu, chiar tie.



Povestea globului 
personalizat

Pentru ca sunt 100% lucrate manual, 

drumul globurilor incepe in atelierul 

sticlarului care le sufla cu migala si 

le modeleaza in sfere perfecte. Apoi, 

sferele transparente ajung in 

atelierul meu unde intai sunt pictate 

cu numele persoanei care se va 

bucura de el. Fiecare glob este pus 

individual la uscat, iar dupa cateva 

ore poate fi umplut cu puf, sclipici, 

pasiuni, vise, pentru a fi cat mai 

aproape de personlitatea celui sau 

celei care il va primi. Globurile sunt 

ambalate individual in hartie de 

matase sau cutie de cadou (la cerere) 

si isi asteapta cuminiti ziua in care 

vor fi daruite. 



Glob de sticla umplut cu puf, sfoara sau sclipici, personalizat cu numele 
persoanei care il va primi. 

Sclipiciul poate fi orice culoare se doreste. 

Diametru: 8 cm 

- 1 9 l e i - 

Glob personalizat cu numele 
persoanei care il va primi



Personalizari speciale

In functie de pasiunile 

persoanei care va primi 

globul, acesta se poate 

personaliza cu diferite 

obiecte mici. 

Anii trecuti am creat cu 

succes globuri pentru 

bucatari (globuri cu 

retete si condimente), 

florari (globuri umplute 

cu lavanda), arhitecti, 

electricieni, pasionati de 

lectura, cafea, calatorii 

sau fashion si lista 

continua. 

- 27 lei - 



globuri cu pasiuni :) 



Cutii cadou
Globurile se pot ambala in cutii cadou realizate manual 
din carton gros color si panglica satinata. 

Cartonul si panglica se pot personaliza in orice culoare.

Cutie 1 glob 
 

- 9 lei -

Cutie 2 globuri 
 

- 14 lei -

Cutie 4 globuri 
 

- 22 lei -



Corporate

Globurile se pot personaliza cu 

logo-ul companiei sau un mesaj, 

iar textul poate fi realizat cu orice 

culoare se doreste. 

La cerere, globurile se pot ambala 

individual sau grupate in cutii de 

carton tip cadou, personalizate. 

Pentru comenzi corporate plasate 

inainte de 15 Noiembrie se acorda 

un discount de 20%. 



Cine imi apreciaza munca

NOEMI MEILAMN 
Fashion PR &

blogger, 
noemimeilman.com

MIRELA 
BUCOVICEAN 

owner Molecule-F 
concept store

ANA MORODAN 
Style Celebrity, 

Founder of 
AnaMorodan.com 



OANA BOTEZATU 
Editor-in-chief   

ETIQUETTE Magazine

OVIDIU MURESANU 
Founder 

www.OvidiuMuresanu.com

IOANA& CLAUDIU 
owners 

mauvert.com 

DENISA LUNTRARU 
Blogger at 

www.dailydreamdecor.
com

MARIA DRAGASON 
Beauty Blogger at 

www.special-koko.com

SILVIA POSTOLATIEV 
Fashion Blogger at 
postolatieva.com



http://www.life.ro/fine-living/design-interior/poveste-de-craciun-intr-un-glob-16071085


EMANUEL IUHAS 
PR & Event Specialist at C&A 
Blogger at emanueliuhas.com

SANDRA STOICOVICI 
Founder 

littlestoriesofmylife.com

IRINA MILENKOVIC 
Founder 
Milenko

Alte 3000 de persoane 
care au primit globuri 

personalizate in ultimii 
trei ani

TEO TRANDAFIR
 

in cadrul emisiunii 
TEO SHOW 

+



office@veronicasticlaru.ro 

0763 611 331 

www.veronicasticlaru.ro

Contact


