POZVÁNKA NA „JARNÉ INŠPIRÁCIE“

Radi privítame odbornú verejnosť (ﬂoristi, aranžéri, kvetinári) v nových priestoroch na ﬂoristickom seminári, ktorý organizujeme s časopisom Floristika. Svoje umenie
Vám predvedú český ﬂoristický majster Přemysl Hytych
a ﬂoristky z našich radov. V danom termíne bude iba pre
odbornú verejnosť otvorená predajňa s ﬂoristickým materiálom a akciovou ponukou rezaných aj črepníkových
kvetín pre obchodníkov.
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Termín: 19.2.2012, 13:30 – 17:00
Miesto: Florasystem, Kamenná 11, Žilina
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Přemysl Hytych, rodák z Měnína, sa ﬂoristikou na profesionálnej úrovni zaoberá od druhej polovice 90. rokov
a dnes patrí medzi českú ﬂoristickú špičku. Jeho tvorba je
vyjadrením čistoty, kterú dosahuje dokonale vyváženými
kompozíciami, hlbokým zmyslom pre detail a súzvukom
farieb a materiálov. Stretnutie s jeho prácami znamená
dýchať živočíšnosť, alebo naopak éterickú nedotknuteľnosť, ktorá je pre jeho tvorbu príznačná a ktorá svojim
poňatím a dokonalosťou pomáha smerovať českú ﬂoristickú scénu k moderným osobitým
štýlom.Autorova tvorba sa dočkala mnohých ocenení národného i nadnárodného formátu.
Medzi najvýznamnejšie patrí reprezentácia Českej republiky na európskom ﬂoristickom
cupe v roku 2007 v Slovinsku, ktorý sa stal v autorovom štýle významným predelom. Medzi ten môžeme počítať i fakt, že v tom istom roku autor prvý raz realizuje svoje predstavy
o interiérovom designe a odevnom návrhárstve.

Vo Florasysteme sme v minulom roku výrazne rozšírili svoje predajné priestory vďaka čomu sa činnosť rozrástla a mohli sme sa
zamerať na celoplošné rozšírenie a skvalitnenie našich služieb. Dnes patríme k najväčším veľkoobchodom na Slovensku vo svojej
oblasti pôsobenia.
V rámci skvalitnenia našich služieb sme otvorili vlastnú predajňu rezaných kvetov, kde je k dispozícii tím kvaliﬁkovaných ﬂoristiek.
V oblasti ﬂoristiky sa venujeme najmä kompletným kvetinovým službám pre spoločenské podujatia a svadby, tvorbe interiérových
aranžmánov na mieru a tvorbe kytíc podľa požiadaviek zákazníka. Našim cieľom je poskytovanie komplexných služieb pre obchodníkov. S rovnakou starostlivosťou však vychádzame v ústrety aj malospotrebiteľom. Zákazníci môžu taktiež využiť pohodlný
nákupu cez náš e-shop www.ﬂorasystem.sk.

www.florasystem.sk

