
Tekst mojego autorstwa opisujący produkt. Miało być opisane: co to jest, zastosowanie, dla kogo, 

do czego itp. 

• Urodzinowa ramka o kwadratowym kształcie z zaokrąglonymi brzegami.

• Ozdobiona motywami roślinnymi, które idealnie pasują do całości, są modne o każdej porze 

roku.

• Grafika z dziewczynką przebraną za wróżkę umieszczona na dole ramki dodaje jej uroku.

• Wróżka ma różową sukienkę, kwiaty we włosach, skrzydła. Wszystko to pasuje do wnętrza 

domu, mieszkania, pokoju dziecięcego.

• Napisy w kolorze beżowym zgodne z okazją, czyli na piąte urodziny.

• Napisane ładną czcionką ważne elementy: wiek dziecka, imię, data urodzenia

• Okienko na zdjęcie jest dopasowane do poziomej fotografii smyka. Będzie to format 10x15 

cm. Wystarczy, żeby całość dobrze się prezentowała, cieszyła zakupie.

• Na tylnej ściance ramki jest wygodna podpórka, żeby ozdoba mogła stać w widocznym 

miejscu. Nie uszkodzi się, a dzięki szklanej szybce zdjęcie nie pobrudzi się, nie straci 

kolorów. Zawsze będzie przypominało o przyjemnej sytuacji z życia dziecka.

Zastosowanie

• Dziewczynki chętnie przebierają się w strój wróżki. Na imprezę w przedszkolu, u 

znajomych, do sesji zdjęciowej dla dzieci wykonywanej u fotografa. Profesjonalne zdjęcie 

można wykorzystać do ramki, żeby była piękną pamiątką.

• Kolory ozdobią wnętrze pokoju dziecięcego urządzonego w dowolnym stylu

• Ramka może stać w różnych miejscach domu, mieszkania. Na komodzie, biurku, stole, obok

książek. Będzie przyciągała wzrok gości i nie tylko. Rodzice także mogą zabrać taką ramkę 

do pracy. Postawić w biurze, żeby umilała czas tam spędzony.

• Fotografia dziecka dobrana do umieszczenia w ramce powinna być wyjątkowa. 

Przypominać o miło spędzonych chwilach. Na przykład z urodzin, dnia dziecka, świąteczna,

rodzinna lub inna. Ma poprawiać humor dziecku i jego rodzicom, gdy na nią patrzą.

• Fotografia przesyłana jest przy składaniu zamówienia. Warto mieć przygotowane najlepsze 

zdjęcie dziecka przed zakupami.

• W domu może być kilka takich ramek. Na różne okazje, do wspominania miłych chwil. Jeśli

jest więcej dzieci, to każde ma osobną.

• Ramka ucieszy rodziców i dziecko. To dobry pomysł na prezent z okazji urodzin dziecka. 

Nie tylko piątych, ale każdych innych. Święto to jest zawsze wyjątkowe i widać, że 

pociecha rośnie. Będzie miało ciekawą


