El?fizetés (Gyöngyf?z?k Klubja): Gyöngyf?z?k Klubja, el?fizetés MÁRCIUSTÓL

Gyöngyf?z?k Klubja, el?fizetés MÁRCIUSTÓL

Minden hónap 15-én és 30-án teszem fel a zárt oldalra a hónap el?re meghirdetett mintáit. Jelképes ár, megbízható, magyar nyelv? leírások +
segítség + zárt facebook csoport + egységcsomag vásárlási lehet?ség!

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár
Ask a question about this product

Leírás

Március témái
El?ször egy olyan medált f?zhetsz, ami tökéletes alternatív kokárdának is.
S?t, hogy tényleg kokárda lehessen bel?le, már le is tölthet?, mert elkészítettem hamarabb, mint március 15-e!
A második minta egy könnyed, látványos karköt?, ami Allegro nevet kapott t?lem a mozgalmassága miatt.
Nem egy habkönny? darab, már ami az elkészítését illeti; némi tapasztalatot igényel!
Úgy vélem, egy eleméb?l fülbevalót is tudsz mellé készíteni, ezt még tesztelem a mintakészítés során.

Alapanyagok:
A kokárda-medálhoz: superduo gyöngyök, 11-es kásagyöngyök és néhány 4mm-es bicone gyöngy szükséges majd.
A karköt?höz kell: diamonduo, tila gyöngy, 4mm golyó, 11-es és 15-ös kásák

5 ok, amiért megéri Neked az el?fizetés (2019. májusban véget ér a
rendszer!):
1. minden hónap 15-én és 30-án kapsz egy újabb gyöngyf?zés mintát, amik ötletet adnak, inspirálnak, ráadásul teljes mértékben saját
tervezéseim
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2. a mintákat a t?lem megszokott alapossággal készítem el, kezd?kre és haladókra is gondolva
3. csatlakozhatsz facebook csoportomhoz is, örökös tagság már egy havi el?fizetéssel!
Itt bármikor kérdezhetsz, s?t, az új mintaötleteimr?l is figyelembe veszem a véleményed!
4. többször tervezek szett-mintákat küldeni, így még kedvez?bb az ár
5. egységcsomagok is készülnek a Tiszigyöngy jóvoltából, így az alapanyagokhoz is kedvez? áron juthatsz hozzá

Kezd? vagyok, meg tudom majd csinálni?
Ha még sosem f?ztél, itt kezdd a tanulást: Ingyenes ebook és egy minta kezd?knek
Ha készítettél már néhány egyszer?bb dolgot gyöngyb?l, szerintem menni fog!
Ha mégsem, bármikor kereshetsz facebookon vagy emailben és segítek!

Hogyan tudom megvenni a szükséges alapanyagokat?
Ha gondot okoznak ezek a spéci gyöngyök, vagy a színek összeállítása, vásárolhatsz el?re összekészített alapanyag-csomagot a
Tiszigyöngy webáruházból az egyes mintákhoz.
Magad is összeválogathatod a gyöngyöket, megadom, pontosan milyen típusú (név, méret) gyöngyb?l menyi kell majd.
Kimondottan gyöngyösboltból tudod ezeket beszerezni, Budapesten több bolt is van, vagy interneten is találsz jó párat.
Ha kell segítség, keress ezzel is nyugodtan!
F?z?szálat (damil, cérna) is jelzem, milyen kell, plusz kell még gyöngyf?z? t? és egy jó kisolló.

Meddig jelentkezhetek?
2019. március 14. a jelentkezési határid?.
Fizetési határid?: 2019. március 14.

Hozzájuthatok a korábbi mintákhoz?
Igen, a webboltban találod ?ket.

Hogyan m?ködik az el?fizetés?
1. Elküldöd a megrendelést.
2. Fizetési határid?ig kifizeted.
3. Regisztrálsz a weboldalamon, ha eddig még nem tetted.
4. Fizetésed után beállítom, hogy lásd az el?fizetett hónapokat, mindig belépés után.
5. 15-én és 30-án küldök értesítést, hogy felkerültek a minták az oldalra, ahonnan letöltheted.
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