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Cadouri
d e  C r ă c i u n

C ând griul cotidianului riscă să ne mânjească ireversibil albul 
sufletelor, este absolut necesară o ninsoare izbăvitoare, care să 
ne ofere, măcar, iluzia purităţii pierdute. La final de 2018 ar fi 
bine să ningă mult, o ninsoare care să troienească toată răuta-

tea din această lume şi, cel puţin pentru câteva zile, să ne bucurăm de un 
alb imaculat, care să ne liniştească pentru următoarele 365 de zile.  
Desigur, nu ninge când vrem noi, dar dacă ne dorim cu adevărat, de  
Crăciun orice este posibil, chiar şi să vedem zăpadă acolo unde este no-
roi. Bunătatea nu poate muta munţi şi nici iubirea nu asigură  aselenizări 
la comandă, dar încercaţi să fiţi buni şi iubitori şi o să observaţi că mun-
ţii pot fi urcaţi mult mai uşor, iar luna, plasată între două versuri, poate 
fi dăruită fără nicio problemă.

Aşa cum am mai făcut din acest colţ de pagină, vă 
spun un secret: bunătatea e gratis, s-a descoperit  
că există resurse inepuizabile în toate sufletele, în 
schimb răutatea costă foarte mult. 
Fiţi buni, o să vedeţi ce plăcut este, garantez  
pentru asta!

PS 
În atenţia lui Moş Crăciun: un sac din cea mai albă 
zăpadă pentru mine şi un univers de bunătate pentru cei din jur.

La mulţi ani!

Dan 
nicolaie

redactor

Să ningă mult!
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Rochie roşie EM 93321, preţ 2550 lei



Adresă: Bucureşti - Str. Mitropolit Filaret nr. 19 A, parter | Iaşi - str. Petru Rareş nr. 9 (lângă hotel Majestic) | elitemariaj@gmail.com | www.elitemariaj.ro

Rochiile Tarik Ediz 
se pot găsi în exclusivitate în saloanele Elite Mariaj.

Alege să strălucești!
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Consiglieri este un brand de vestimentaţie masculină, 
care are la bază conceptul Custom-Made™ - un produs 
unic, special creat pentru � ecare client în parte și perso-
nalizat până la cel mai mic detaliu.

Oferim soluţii complete pentru crearea garderobei, 
prin produse unice, ce se adresează atât unui cadru 
formal-business, cât și celui smart-casual sau casual, la 
cea mai înaltă calitate și prin alocarea unui consultant 
potrivit � ecărui client.

Universul Consiglieri răspunde necesităţilor întregii 
garderobe masculine. Prin sistemul Custom-Made™ 
realizăm produse unice, pe măsura purtătorului: costu-
me, sacouri casual, cămăși, paltoane, jeans și accesorii 
personalizate. 

Am lansat recent 2 noi concepte Consiglieri:  Jeans 
Custom-Made™ și Panto�  Made-to-Order, care au ca 

scop completarea garderobei pe care domnii o pot 
construi prin intermediul nostru. 

Conceptul de panto�  presupune atât panto�  formali, 
cât și loafers, ghete sau sneakers. 

Atât panto� i, cât și jeans-ii sunt realizaţi în ateliere de 
tradiţie din Italia, folosindu-se materiale exclusiviste, 
precum raw denim în cazul jeans-ilor, sau piele cordo-
van, pentru cei mai calitativi panto� .

Experienţa Consiglieri începe cu o întâlnire în show-
room-ul din Aleea Alexandru 7A unde, într-un spaţiu 
special conceput și alături de un consultant dedicat, veţi 
avea parte de o sesiune plăcută de stil și veti putea per-
sonaliza ţinute care să vă reprezinte.

Showroom-ul Consiglieri este locul unde un domn be-
ne� ciază de o experienţă completă, personalizată, prin 
intermediul căreia își poate “croi”  cea mai bună imagine.

Consiglieri - soluţii personalizate pentru 
întreaga garderobă masculină

ALEEA ALEXANDRU 7A, BUCUREŞTI | PROGRAMĂRI: +4 0786.22.88.11    WWW.CONSIGLIERI.RO
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D
elia se simte bine în aten-
ţia publicului larg, acesta 
fiind drumul pe care şi-a 
dorit dintotdeauna să pă-
şească, neexistând niciun 

moment în care să fi vrut să-şi aleagă o altă 
carieră, aşa cum ea însăşi ne-a destăinuit.
“Cânt de mică, dintotdeauna şi nu cred că 
mă vedeam vreodată făcând altceva. Am 
ştiut mereu că vreau să fac muzică, să fiu 
pe scenă. Să fiu artist”, ne-a mărturisit 
fără ezitare Delia.
Imaginea pe care i-a creat-o mass-media 
nu este greşită, ne-a mai spus vedeta, care 
a adăugat: “În principiu, eu sunt eu şi în 
faţa camerelor, aşa cum sunt şi cu familia 
şi cu prietenii, fără măşti, fără roluri jucate 
ca să plac. Bineînţeles că de multe  
ori sunt înţeleasă greşit şi apar şi multe 
ştiri false”.
Îşi găseşte inspiraţia pentru cântecele ei 
în tot – oameni, stări, experienţe, poveşti, 
ne-a mai mărturisit cântăreaţa.
“Piesa «Cine m-a făcut om mare» este una 
specială pentru mine, am compus-o într-o 
stare aparte, e aproape de sufletul meu”, 
spune Delia.
Legat de ceea ce lipseşte astăzi showbiz-ului 
românesc, Delia consideră că este nevoie 
de mai multă asumare şi mai multă auten-
ticitate.
În plus, vedeta ne-a spus că sunt mulţi ar-
tişti care i-au croit calea şi pe care îi admiră: 
“Îmi plac mulţi artişti, fiecare specific unei 
anumite perioade: şi Whitney Houston, dar 
şi Mariah Carey sau Aretha Franklin se nu-
mără printre preferaţii mei”.
În prezent, tocmai a încheiat seria con-
certelor “Acadelia” la Sala Palatului, unde 
12.000 de oameni au venit să o vadă şi să 
se bucure de spectacolele ei fabuloase. 

“Am avut lângă mine o echipă enormă, 
am cântat în faţa a 12.000 de oameni.  
A fost o experienţă unică!”, a ţinut să ne 
precizeze artista.  
Acum se pregăteşte de etapele finale de la 
emisiunea “X Factor”, unde face parte din 
juriu, iar apoi urmează o vacanţă de unde 
este pregătită să revină cu forţe proaspete.
Am întrebat-o cum face să se împartă în-
tre toate proiectele în care este implicată, 
iar Delia ne-a spus că reuşeşte cu greu, 

iar uneori simte că nu mai are timp: “Dar 
vreau să fiu implicată 100% şi o fac - stu-
dio, concerte, emisiuni, filmări”, a subli- 
niat cântăreaţa.
Delia ne-a mai spus că nu ştie să estimeze 
cât a câştigat din cariera sa până acum şi, 
în plus, nu se pricepe la partea aceasta.

Sărbători cu Delia

De Crăciun îşi va petrece timpul cu fami-
lia şi prietenii, iar de Revelion va fi, bine-
înţeles, pe scenă, unde se simte în largul 
ei. Imediat după perioada sărbătorilor o 
aşteaptă, însă, o bine meritată vacanţă, 
după cum ne-a mărturisit.

De masa de sărbători nu are niciodată 
timp să se ocupe să pregătească ceva festiv, 
iar mama şi soacra sa îi sunt alături să o 
ajute cu preparatele, ne-a mai spus Delia.

Călătoriile -  
cadoul preferat al Deliei
Când vine vorba de cadouri, artista ne-a 
declarat că îi place să ofere daruri, iar în 
general alege să dăruiască parfumuri, biju-
terii sau vacanţe.
Delia spune despre ea că este o persoană 
veselă şi plină de umor şi că a primit multe 
cadouri haioase. Dar cele mai de preţ pentru 
ea sunt călătoriile în locuri noi, exotice, în 
care nu a mai fost niciodată, fiind dornică să 
le descopere.
Solista recomandă publicului să aleagă 
darurile celor dragi de Crăciun în funcţie 
de preferinţele acestora: “Lucruri utile sau 
lucruri amuzante, obiecte de sezon, vacan-
ţe. Depinde…”.
În plus, artista mărturiseşte că în egală 
măsură este încântată şi atunci când pri-
meşte cadouri: “mă bucur să îi surprind pe 
cei dragi cu lucrurile pe care şi le doresc”.
Pentru noul an, tot ce îşi doreşte Delia 
este sănătate, timp pentru ea, călătorii şi 
să creeze muzică. Ca planuri de viitor din 
punct de vedere profesional are în agendă 
piese noi pentru 2019, un album nou, con-
cert la Sala Palatului, dar şi multe călătorii. 
“Să fiu onestă, sinceră, asumată, să cred în 
mine şi să muncesc”, este cel mai folositor 
sfat pe care Delia l-a primit şi pe care îşi 
doreşte să-l transmită mai departe.
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interviu

Delia este deja un artist consacrat în showbizul din ţara noastră şi una dintre 
cele mai îndrăgite cântăreţe. Piesele ei devin hituri peste noapte şi reuşeşte 
să strângă tot mai mulţi fani. În ultimul timp are proiecte la emisiuni TV, iar 

concertele pe care le susţine la Sala Palatului au devenit adevărate  
spectacole prin complexitatea lor.

“În principiu, eu 
sunt eu şi în faţa 
camerelor, aşa cum 
sunt şi cu familia 
şi cu prietenii, fără 
măşti, fără roluri 
jucate ca să plac”. 

a consemnat
Adelina TOADER
credit foto: 
Dimitri Caceaune



Pentru a vă veni în întâmpinare în acest demers, IAKI 
Conference & Spa Hotel vă invită să vă bucuraţi de 
clipe de relaxare şi de o atentă îngrijire corporală, 
prin pachete atrăgătoare cu servicii Spa integrate, 
dedicate atât doamnelor, cât şi domnilor. 

Pentru perioada următoare, IAKI vă aşteaptă să petreceţi un se-
jur relaxant la malul mării şi să vă bucuraţi din plin de ofertele 
speciale! Cu un total de 122 spaţii de cazare, 5 Săli de conferinţă, 
3 restaurante, terasă, plajă privată, 2 piscine exterioare şi piscină 
interioară semiolimpică, IAKI Conference & Spa Hotel, Mamaia 
este destinaţia ideală.

Luna Decembrie, vine cu oferte speciale, vă 
propunem pachetul Winter Escape ce include 
3 nopţi de cazare cu micul dejun, a 4-a noapte 
de cazare fi ind gratuită. Mai mult, acest pachet 
include şi acces la IAKI Spa pentru piscină inte-
rioară, saune, fi tness, jacuzzi, duş emoţional şi 
cascadă cervicală, terapii IAKI Spa – Pentru ea: 
Honey Dream Body Ritual – 60 min, Pentru el: 
Yonka Men Express (ritual facial) - 30 min. Pentru perioada Craci-
unului, 25 si 26 Decembrie, vă aşteptăm cu cina meniu tradiţional 
Românesc. Preţul pachetului este de 890 lei pentru două persoa-
ne şi este valabil în perioada 01.12 – 28.02.2019 (cu excepţia peri-
oadei de Revelion şi Sfântul Valentin).

Un sejur în Luna Iubirii la Hotel IAKI înseamnă un pachet de 
cazare de două nopţi cu mic dejun inclus, în camere cu vedere 
la mare (în limita disponibilităţii), o cină specială, early check-in 
şi late check-out, welcome package, precum şi acces la IAKI Spa 
pentru piscină interioară, saune, fi tness, jacuzzi, duş emoţional şi 
cascadă cervicală.

Mai mult, acest pachet include şi terapii IAKI Spa – Roses Charm 
(masaj relaxant în cuplu, efectuat cu ulei de trandafi r). Oaspeţii 
vor benefi cia, de asemenea, de 20% reducere la tratamente şi 
terapii IAKI Spa şi 20% reducere la preparatele din meniul restau-
rantului à la carte. În plus, pachetul cuprinde internet wireless şi 
acces la parcare iar opţional, micul dejun poate fi  servit în cameră 
în schimbul unei taxe de servire de 65 lei /cameră. Preţul pachetu-
lui este de 869 lei pentru două persoane şi este valabil în perioada 
1 – 28 februarie 2019. Pentru cei ce fac această alegere din timp, 

hotelul oferă şi reduceri early booking, astfel: 20% reducere pentru 
rezervările efectuate şi plătite integral până la data de 13.01.2019.

Un sejur în Luna Femeii vă întâmpină cu un pachet de cazare de 
două nopţi cu mic dejun inclus, în camere cu vedere la mare (în limi-
ta disponibilităţii), o cină specială, precum şi acces la IAKI Spa pentru 
piscină interioară, saune, fi tness, jacuzzi, duş emoţional şi cascadă 
cervicala, terapii IAKI Spa – Pentru EA: ritual facial hidratant/antiage 
-  50 min, Pentru EL: masaj relaxant al spatelui - 30 min.

Oaspeţii vor benefi cia, de asemenea, de 20% reducere la tra-
tamente şi terapii IAKI Spa şi 20% reducere la preparatele din 

meniul restaurantului à la carte. În plus, pache-
tul cuprinde internet wireless şi acces la parcare. 
Preţul pachetului este de 969 lei pentru două 
persoane şi este valabil în perioada 1 – 31 martie 
2019. Pentru cei ce fac această alegere din timp, 
hotelul oferă şi reduceri early booking, astfel: 
20% reducere pentru rezervările efectuate şi plă-
tite integral până la data de 03.02.2019.

Pachetele sunt concepute din dorinţa de a oferi 
oaspeţilor posibilitatea de a petrece momente de neuitat, într-o 
ambianţă de 4 stele internaţionale, la tarife avantajoase. Indiferent 
de sezon, excelenta reputaţie, arhitectura deosebită şi minunata 
deschidere către mare recomandă IAKI ca destinaţia ideală pentru 
a organiza congrese, conferinţe, seminarii, traininguri, recepţii sau 
pentru a petrece clipe de relaxare în compania celor apropiaţi. 

În secţiunea „Oferte speciale” a site-ului www.iaki.ro, sunt dis-
ponibile pachetele speciale pe care IAKI le-a pregătit în această 
perioadă pentru clienţii săi.

Website: www.iaki.ro  | www.iakispa.ro
Telefon: +40 241/831.360  +0 735 405 986  
Email: marketing@iaki.ro, reservation@iaki.ro
Adresa: Staţiunea Mamaia, Judeţul Constanţa

IAKI 
CONFERENCE 

& SPA HOTEL, 
MAMAIA

Fie că este vorba despre luna 
decembrie, luna iubirii, sau 
luna femeii, vă propunem, 

dacă nu aţi început încă să 
vă gândiţi la cum veţi petrece 
aceste evenimente speciale, să 

o  faceţi cât mai curând şi să vă 
asiguraţi că v-aţi făcut planu-

rile din timp, pentru că nimic 
nu este mai plăcut decât o cele-

brare lipsită complet de griji.

Acele momente din an la care 
multă lume visează şi pe care 
cuplurile îl aşteaptă cu inima 

deschisă, un moment în care 
fi ecare detaliu contează, de la 
şampanie, la ţinută şi cadouri, 

dar în care elementul 
defi nitoriu este atmosfera 

intimă, festivă. 

 IAKI vă aşteaptă 
să petreceţi un 

sejur relaxant la 
malul mării şi să vă 
bucuraţi din plin de 

ofertele speciale!
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de vis

2019
vac anţe

1 Circuit Malaezia – descoperă insule sălbatice, 
petrece un sejur de neuitat într-un resort luxu-
riant, fă safari în parcurile naţionale pentru a ve-
dea rinoceri şi tigri, sau trekking în junglă pentru 

a observa urangutanii şi maimuţele Proboscis. Ţara este 
un mozaic cultural al comunităţilor malay, chinezeşti, in-
diene şi al triburilor indigene, dar şi religios prin adop-
tarea credinţelor budiste şi hinduse cu mult înainte ca 
negustorii arabi să introducă islamismul.
Oferta Eturia: tarif 1.840 de euro de persoană pentru 12 
zile, 9 nopţi.
 

2 Discover Argentina, Chile şi Insula Paştelui 
– vizitează capitala Buenos Aires şi La Boca 
- cartierul unde s-a dansat prima oară tango 
şi explorează natura salbatică a Patagoniei, cu 

Ushuaia - oraşul unde se termină lumea şi începe ne-
mărginirea şi Insula Lobos, unde trăiesc lei de mare şi 
pinguini. După o plimbare cu El Tren del Fin del Mun-
do, vei ajunge în Parcul Naţional Tierra del Fuego şi, mai 
departe, până la Oficiul Poştal de la Capătul Lumii. Te 
vei plimba pe străzile capitalei Santiago de Chile şi vei 
mai petrece câteva zile pe Insula Paştelui, unul dintre cel 
mai greu accesibile locuri de pe Pământ.
Oferta Eturia: tarif de la 3.590 de euro de persoană pen-
tru 15 zile, 12 nopţi.

3 Croazieră pe Nil şi minisejur în Hurghada 
– vacanţa începe de la Cairo, unde se vizitea-
ză piramidele şi Muzeul de Egiptologie, con-
tinuă în Aswan, unde se vizitează Obeliscul 

Neterminat, Templul Philae şi Marele Baraj, continuă 
cu o croazieră de trei zile pe un vas de cinci stele şi se 
termină cu un minisejur în Hurghada, la un hotel de 
cinci stele cu all inclusive. 
Oferta Cocktail Holidays: tarif de 1.175 de euro de per-
soană pentru 9 nopţi.

4 Circuit Mexic şi sejur Cancun - descoperă 
misterul vechilor civilizaţii aztece şi mayase 
şi bucură-te de un sejur la plajă într-una din 
cele mai renumite staţiuni ale mării Caraibi-

lor - Cancun.
Pornind din Teotihuacan, cunoscut şi ca locul unde oa-
menii devin Zei, circuitul te va purta către una dintre 
minunile naturale ale lumii, Canionul Sumidero şi spre 
Palenque – vechea capitală a civilizaţiei mayase. Vei vi-
zita Uzmal, Merida – oraşul Alb pe care maiaşii îl de-
numeau “Cetatea celor cinci dealuri” şi piramidele din 
Chichenitza, considerate unele din cele mai importante 
monumente ale civilizaţiei Maya. După acest periplu, 
nisipul alb şi fierbinte al plajelor din Cancun şi culorile 
ireale ale apei Mării Caraibilor îţi vor răsfăţa simţurile.  

Ofertă Eximtur: tarif 2399 euro de persoană pentru 10 
nopţi (perioada 08.05.2019 - 18.05.2019), cazare în ca-
meră dublă. 

5 Thailanda – Bangkok şi Phuket - peisaje 
spectaculoase, o istorie bogată şi tradiţii ne-
maivăzute, un loc al contrastelor, în care temple 
budiste străjuiesc parcă natura sălbatică şi insu-

lele cochete. Bangkok te va încânta, fie că eşti în căutarea 
misterului templelor, fie a agitaţiei pieţelor, a savorii gas-
tronomiei sau a complexităţii culturale. În Phuket există 
o nouă lume ce abia aşteaptă să fie descoperită şi trăită la 
maxim. Aici timpul ţi se va părea nemilos de scurt. 
Oferta Eximtur: tarif 1509 euro de persoană, cazare în 
cameră dublă, în perioada 09.03.2019 – 19.03.2019 - 
două nopţi în Bangkok şi şapte nopţi în Phuket.

6 Iordania - o ţară uimitoare, cu oraşe antice şi 
deşert - de la locul unde a murit Moise până la 
locul botezului lui Isus. Are incredibila Mare 
Moartă, cel mai frumos deşert – Wadi Rumi, 

una dintre cele şapte minuni ale lumii contemporane – 
Petra, “oraşul de piatră”, supranumit Oraşul Roşu.
Oferta Paralela 45: tarif de 970 de euro de persoană pen-
tru opt nopţi de cazare cu mic dejun/ demipensiune la ho-
teluri de 3*, 4* şi 5*, cu plecare în luna februarie.

de: Adelina Toader
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7 Sri Lanka - cu edi� cii din timpuri străvechi, temple budiste, oa-
meni primitori, turme de elefanţi, faimosul ceai de Ceylon și mân-
carea delicioasă, este o destinaţie tropicală de vacanţă fascinantă. 
Sri Lanka poate �  descoperită într-un circuit complet, în care se 

vizitează cele mai frumoase locuri. 
Oferta Paralela 45: tarif de 1.585 de euro de persoană pentru șapte nopţi de 
cazare cu demipensiune/all inclusive la hoteluri de 4* și 5*, în luna februarie.

8 Disneyland – locul de vis pentru mulţi oameni din întreaga lume 
și, din fericire, Europa are propria sa versiune - Disneyland Paris! 
Fiind unul dintre cele mai vizitate parcuri tematice din lume, Dis-
neyland Paris transformă magia în realitate și oferă tuturor celor 

care îl vizitează o vacanţă de neuitat. 
Oferta Happy Tour, partener o� cial Disneyland Paris pentru România:  tarif 
de 418 euro/adult și 166 de euro/copil (3-11 ani), pentru trei nopţi de cazare cu 
demipensiune în unul din hotelurile Disney și bilete de acces în ambele parcuri 
pentru � ecare zi a sejurului, până pe 11 februarie. 

9Malta – se spune că trebuie să ajungi în această destinaţie cel puţin 
o dată în viaţă pentru apele de azur și nisipul alb din Laguna Al-
bastră a insulei Comino. Pășește pe străduţele vechi de peste 4.000 
de ani ale orașului medieval Medina și admiră răsăritul de pe tera-

sa unei căsuţe cochete într-un sat pescăresc al insulei Gozo.
Oferta Malta Travel: tarif 650 de euro de persoană, 5 nopţi cazare cu mic 
dejun la Hotel Intercontinental, în perioada 28 decembrie 2018 – 
2 ianuarie 2019.  
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Sunt mai buni 
atunci când îi împarţi 

cu cei dragi

Îi mănânci de poftă, 
nu de foame

www.cornelius-pan.ro

office@cornelius-pan.ro | 0230 533 300

/ cornelius.covrigi





Într-o lume în continuă schimbare, cu toţii ne dorim să consumăm produse 
cât mai naturale și cât mai sănătoase.

 Povestea noastră începe în Transilvania, în orașul Rupea, unde 
oamenii locului trăiesc plini de po� ă de viaţă , îmbinând armonios istoria 
și tradiţiile cu grija pentru natură. Creăm cu entuziasm � ecare produs în 

baza unor reţete tradiţionale, cu specialiști dedicaţi și cu tehnologii 
moderne. Ne bucurăm să putem echilibra puterea laptelui de bivoliţă 

întru-un gust excelent.
 Povestea noastră continuă în � ecare zi în marile lanţuri de magazine 

din întreaga ţară și ne dorim ca dumneavoastră sa ne � ţi alături. 

S.C Transilvania Lactate S.R.L 
Telefon/Fax: +40 268.260.968 | Mobil: +40 745.325.889 

email:o�  ce@transilvanialactate.ro  | www.transilvanialactate.ro







Print 
Publicitar: 

Aici găsești rodul imaginaţiei tale
Rodprint exprimă ceea ce afirmă şi sloganul nostru: „ Rodul imaginaţiei tale” pentru că 
noi credem în abilitatea de a transforma imaginaţia în materie reală, de a-i conferi contu-
ruri în cele mai frumoase şi reale culori!

Suntem motivaţi de rezultatele excelente şi ne dorim ca experienţa ta cu noi sa fie una 
mai mult decât satisfăcătoare, iar atunci când primim mulţumiri îmbrăcate în zâmbete, 
suntem cei mai fericiţi!

Pornind de la faptul că promovarea stă la baza succesului oricărei afaceri (de la întreprin-
deri mici, la corporaţii), suntem conştienţi că materialele publicitare de calitate constituie 
factorul cheie atunci când vorbim de branding, de promovarea unui serviciu sau a unui 
produs. De aceea, ne-am propus să venim în ajutorul tău cu cele mai bune soluţii din 
punct de vedere al costurilor şi al calităţii prin serviciile noastre de Print Publicitar, Print 
Indoor & Outdoor, Sisteme Expoziţionale şi Grafică Publicitară. Scopul nostru este de a 
îndeplini şi de a depăşi aşteptările tale, străduindu-ne în mod constant să îţi oferim pro-
dusele de cea mai bună calitate posibilă în timp util!

agende 
cărţi de vizită 
calendare
cataloage/broşuri 
etichete 
stickere 

flyere 
fluturaşi 
foi cu antet 
felicitări 
mape 
meniuri

Ce putem oferi: 

afişe 
autocolante 
bannere 
tablouri canvas
roll-up

Print indoor
&outdoor: 

Adresa: Bd. Iuliu Maniu, nr.7, Incinta Apaca, Corp O, Sector 6, Bucureşti
Tel:  021.31.39.336 | Mob: 0760.623.77 | www.rod-print.ro






