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Portret na zamówienie
wykonany ołówkiem, format
A1 (84x60cm)
Cena

1 000,00 zł

Opis produktu

Portret na zamówienie wykonany ołówkiem format A1 (84x60cm).
Rysuję i maluję portrety na zamówienie. Są one w głównej mierze skierowane do osób poszukujących niepowtarzalnego i
indywidualnego prezentu. Ofiaruje się je najczęściej z okazji ślubu, komunii, imienin, urodzin, świąt i z okazji rożnego rodzaju
rocznic. Nadają się też świetnie jako ozdoba oryginalnych wnętrz.

Portrety mogą być wykonane różnymi technikami, od ołówka poczynając, przez kredki, aż po pastele. Typowe rozmiary
portretu to A1, A2,A3 i A4, a na każdym z nich zazwyczaj znajdują się jedna lub dwie osoby.

DLACZEGO PORTRET NA ZAMÓWIENIE?
Możesz to sobie uświadamiać lub nie, ale wrzucamy codziennie do sieci około 500 milionów zdjęć. Pstrykamy je wszędzie: na
uroczystościach rodzinnych, na wakacjach, czy nawet podczas pobytu w restauracji. Kiedyś podczas urlopu wysyłaliśmy do
rodziny pocztówki, dzisiaj najczęściej wysyłamy zdjęcia MMSem lub wrzucamy je do mediów społecznościowych.
Myślimy obrazami i lubimy do nich wracać, bo w mgnieniu oka potrafią wzbudzić w nas emocje czy przywołać wspaniałe
wspomnienia. Czy przypominasz sobie łzy w oczach babci, która patrzy na zdjęcie dawno nie widzianych wnuków lub czy
pamiętasz swoje własne emocje na widok zdjęć Twoich rodziców z czasów ich narzeczeństwa. Obrazy mają swoją ukrytą moc,
potrafią przenosić w czasie, potrafią przechowywać emocje.

Dlatego portret wykonany na zamówienie ołówkiem jest prezentem
ponadczasowym, oryginalnym i niepowtarzalnym.
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Czy potrafisz sobie wyobrazić radość i zaskoczenie Twojej żony gdy z okazji rocznicy ślubu ofiarowujesz jej portret, który od tej
chwili będzie zajmował honorowe miejsce w waszym domu? Nie dość, że pamiętałeś, to jeszcze zadałeś sobie wiele trudu i
poświęciłeś wiele czasu by przygotować tak niesamowity i wyjątkowy prezent. Pomyśl też jak zareagują jej koleżanki gdy im o
tym wszystkim opowie lub gdy przyjdą do Was w odwiedziny na kawę.
Albo wyobraź sobie co poczujesz gdy spojrzysz na wykonany na zamówienie portret swoich dzieci z czasów szkolnych, tych
małych brzdąców, które ciągle psociły i nie chciały odrabiać lekcji. Dawno opuściły rodzinne gniazdo, mają swoje własne
rodziny i dzieci, które tak bardzo kochasz. Dzisiaj nie ma już ich z Tobą, ale ich portrety nadal wiszą na najważniejszym
miejscu Twojego domu.
Życie to zbiór emocji, wzruszeń i wspomnień. Dlatego wszystko co tworzę powstaje z pasji i serca, które bije codzienną
radością rysowania i malowania.
Świat jest pełen wspaniałych ludzi, takich jak Ty, Twoja rodzina, przyjaciele i znajomi, a ja chcę opowiedzieć o nich moimi
rysunkami. Ofiarując portret pokażesz im ich wyjątkowość, to że są dla ciebie ważni, że myślisz o nich każdego dnia i że Ci
zależy.

Pozwól im zobaczyć to wszystko w zamówionym przez Ciebie portrecie

NA JAKIE OKAZJE?

Chrzest
Komunia

Dzieci dorastają w mgnieniu. Jednego dnia zmieniamy im pieluchy, a następnego mają już komunię. Portrety stanowią
niesamowitą pamiątkę po tym szalonym i jednocześnie wesołym okresie. Dlatego chrzest lub komunia to znakomita okazja do
zamówienia portretu naszych milusińskich. Wyobraź sobie z jakim rozrzewnieniem będziesz na niego patrzył po latach i mówił,
że „to było jakby wczoraj”.

Ślub
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Wesele

Nałożenie obrączki to dla wielu jest to najpiękniejszy dzień życia i dlatego idealnie nadaje się do uwiecznienia go przez
wykonanie portretu. Portret może prezentem dla rodziców, jako podziękowanie za ich wieloletni trud lub może być
niepowtarzalną pamiątką tego cudownego dnia, która zawiśnie w najbardziej honorowym miejscu domu. Wyobraź sobie jakie
emocje będzie budził po latach, gdy spojrzysz na niego z wnukami u boku, a one będą się pytały „babciu, dziadku… a kto to
jest na tym rysunku?”.

Rocznica
Ważny moment

Każda rocznica lub ważny moment życiowy to magiczne momenty. Sprawiają, że na chwilkę zatrzymujesz się w czasie i
zastanawiasz nad tym co przeminęło. To dobry czas na podsumowania i na wyznaczenie nowych celów. To też świetny czas by
podziękować tym, którzy towarzyszą nam przez te wszystkie lata. To idealny moment by podarować żonie jej portret i
powiesić w honorowym miejscu domu lub uczcić rocznicę ślubu rodziców czy dziadków i podarować im prezent, którego się nie
spodziewają.

Imieniny
Urodziny

Imieniny i urodziny to momenty, które idealnie nadają się do sprezentowania portretu jubilatowi, zwłaszcza jeżeli obchodzi on
jakąś okrągłą rocznicę, np. 50 czy 60 lat. Portret wykonany na zamówienie będzie nietypowym prezentem dla rodziny czy
znajomych lub podziękowaniem dla męża, żony czy rodziców za wspólnie spędzony czas.
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DLA KOGO?
Portret wykonany na zamówienie to idealny prezent dla rodziców czy dziadków z okazji urodzin dziecka, jego chrztu czy
komunii. Nic nie stoi także na przeszkodzie by taki prezent zrobić z tej okazji współmałżonkowi lub sobie samemu. Portret taki
będzie idealną i niepowtarzaną pamiątką, która z roku na roku będzie nabierała dodatkowej wartości sentymentalnej. A po
latach, gdy dziecko już dorośnie stanie się cennym światkiem upływu czasu, który wywoła niesamowitą ilość pozytywnych
emocji.
Portret to także jeden z najlepszych prezentów jakie można ofiarować współmałżonkowi z okazji rocznicy ślubu. Wykonanie
portretu na zamówienie wymaga poświęcenia o wiele więcej czasu i energii niż kupienie zwykłego prezentu. Dlatego jego
otrzymanie wzbudza zazwyczaj mnóstwo pozytywnej energii. Wyobraź sobie, jak zareaguje Twoja żona czy mąż na widok
swojego portretu, który następnie powiesicie w salonie w najważniejszym miejscu. Portret to prezent, który wyjątkowo dobrze
sprawdza się w takich sytuacjach. Z tego samego powodu portret to idealny prezent z okazji rocznicy ślubu rodziców, teściów
czy dziadków.
Innym przykładem świetnie podarowanego portretu może być portret pary młodej ofiarowany rodzicom podczas wesela. Wielu
nowożeńców panuje podczas wesela specjalne podziękowania dla rodziców. Śpiewa się wtedy najczęściej piosenkę
„Cudownych rodziców mam” i ofiarowuje się rodzicom prezenty. Portret nowożeńców na taki prezent nadaje się idealnie. Na
pewno będzie on przez lata przywoływał pozytywne emocje i dawał rodzicom do zrozumienia, że są ważni i kochani.
Portret to także świetny pomysł na prezent z okazji ważnych momentów życiowych. Może nim być ukończenie uczelni wyższej,
otrzymanie doktoratu, zrealizowanie marzenia, otrzymanie ważnego wyróżnienia, zwycięstwo w zawodach, zakończenie
budowy domu czy oczekiwanie narodzin potomka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Ilość osób na rysunku: 1 , 2 , 3 , 4

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

