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Serdecznie zapraszamy do jednej z największych na Śląsku całodobowych kwiaciarni. Jest nią Kwiaciarnia
Róża. Olbrzymie doświadczenie, specjalistyczna obsługa oraz nietuzinkowa oferta przysporzyła gliwickiej
Róży pokaźne grono zwolennikow. Nasi kwiaciarze zostali nagrodzeni na wielu zawodach, to właśnie oni
zrobią dla Państwa każdy, nawet najbardziej niecodzienny bukiet. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w
Gliwicach przy ulicy Andersa i zapoznania się z naszą ogromną ofertą. Oferujemy między innymi kwiaty i
prezenty. Polecamy kwiaty cięte i doniczkowe a także zieleń dekoracyjną. Wyjątkowo polecamy Państwu
wszelkiego rodzaju bukiety i wiązanki okolicznościowe. Polecamy bukiety na dzień matki, bukiety na dzień
babci, walentynki, bukiety dla ojca i dziadka. Naszą specjalnością są piękne bukiety ślubne, wykonywane
według najnowszych trendów mody kwiaciarskiej. W naszej ofercie można znaleźć również duży asortyment
wyrobów z czekoladowy, win, alkoholi oraz różne drobiazgi. Szczególnie polecamy prezenty grawerowane i
prezenty indywidualne. Kwiaciarnia Róża w Gliwicach to także kwiaciarnia wysyłkowa, która dostarcza
kwiaty oraz inne dostępne na stronie upominki w dowolne miejsce na całym świecie. Kwiaciarnia internetowa
pracuje codziennie całodobowo. Naszym głównym zadaniem jest usatysfakcjonowanie klienta, do każdego
zamówienia podchodzimy z pieczołowitością. Floryści to ludzie doświadczeni, dla których sztuka florystyki
nie ma żadnych sekretów. Nasi kwiatowi konsultanci czuwają dla Państwa przy telefonach a także przy czacie
internetowym, służąc radą przy doborze bukietów, sposobie płatności i wysyłki. Gorąco zapraszamy do
zapoznania się z naszą pełną ofertą zaprezentowaną na stronie internetowej.
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