


Cartile personalizate sunt recomandate copiilor cu varste intre 0 si 12 ani.
Cartile personalizate contin intre 36 – 40 de pagini (jumatate din pagini sunt full color pe 

hartie cerata, copertile fiind cartonate). Cartea este legata printr-un sistem ce-i asigura 
durabilitatea.

Imaginati-vă bucuria copiilor când vor răsfoi paginile frumos colorate ale cărtilor 
personalizate si vor vedea numele lor si al prietenilor întretesute în firul povestirii.

Cărtile personalizate, fiind interactive, stimulează imaginatia si fantezia copilului, încurajează 
lectura si fac învătatul distractiv deoarece copii vor citi despre ei însisi, despre prietenii, rudele 

si părintii lor.
Cărtile personalizate vor contribui substantial la cresterea, educatia si dezvoltarea copiilor 

dumneavoastră.
                                                          Cartile personalizate sunt cadouri ideale pentru:

- zile de nastere
- botez

- Ziua Mamei / 8 Martie
- 1 iunie

- inceput / sfarsit de an scolar
- Paste

- Craciun



  Copilul dumneavoastra este personajul 
principal intr-o palpitanta aventura sub cupola 

circului.
  In aceste carti de povesti, Clovnul Bobo ii face 
o mare surpriza, anuntandu-l printr-o scrisoare 
de venirea sa in orasul copilului si il invita la un 

spectacol de circ alaturi de prietenii lui.
   De aici, urmeaza un intreg sir de evenimente 

spectaculoase care il vor incanta pe copil, dar si 
pe dumneavoastra. 

   Spectacolul se incheie printr-o surpriza pe 
care Clovnul Bobo i-o face copilului 

dumneavoastra. 
   De data aceasta, va lasam pe dumneavoastra 

s-o descoperiti. 

In aceste carti personalizate, apar urmatoarele 
informatii: numele intreg al copilului, dedicatia, 

persoana care ofera cartea, data cadoului, 
numele de alint al copilului, prietenii copilului si 
orasul natal. Toate aceste personalizari sunt 

prezente in 42 de locuri in carticica.

AVENTURA LA CIRC





VREAU SA FIU MARE   Aceasta carte personalizata are trei variante de text 
adaptate pentru urmatoarele 3 situatii: 

 -carti personalizate pentru Ziua copilului – 1 IUNIE,
 -carti personalizate pentru ziua de nastere sau ziua 

onomastica a copilului si 
 -carti personalizate pentru serbarea de sfarsit de an 

scolar. 

"Vreau sa fiu mare" este o carte, peronalizata 
bineinteles, in care copilul dumneavoastra , cu 

ajutorul unei baghete magice, calatoreste intr-un 
univers in care afla despre oameni si meserii, despre 

stiinta, despre faptul ca nici o meserie nu este de 
prisos si ca fiecare in parte are importanta ei. 

   In aceste carti personalizate, apar urmatoarele 
informatii: numele intreg al copilului, dedicatia, 

persoana care ofera cartea, data cadoului, numele de 
alint al copilului, numele prietenilor copilului, numele 
membrilor familiei, numele invatatoarei/educatoarei, 

orasul natal, varsta copilului si scoala sau gradinita la 
care invata. Toate aceste personalizari sunt prezente 

in peste 50 de locuri in carticica. 





Noi venim in intampinarea dumneavoastra cu o 
propunere de cadou care rezolva aceasta dilema si care 
va produce copilului dumneavoastra o bucurie imensa.
Astfel am creat aceste carti personalizate in care copilul 

dumneavoastra devine personajul principal al unei 
povesti emotionante. Acesta, impreuna cu cel mai bun 
prieten al sau, pleaca intr-o aventura fabuloasa la Polul 
Nord pentru a-l salva pe Mos Craciun si pentru a salva 
Craciunul care a fost furat. Totul se desfasoara in mare 
secret. Povestea este foarte emotionanta si ii introduce 
in lumea povestilor pe parintii, prietenii si rudele dragi 

ale copilului, alaturi de renii mosului, dar si de spiridusii 
acestuia, readucand spiritul acestei sarbatori atat de 

dragi tuturor.
Aceasta carte este cel mai frumos cadou pe care il 

puteti oferi copilului dumneavoastra de Craciun.
In aceste carti personalizate, apar urmatoarele 

informatii: numele intreg al copilului, dedicatia, persoana 
care ofera cartea, data cadoului, numele de alint al 
copilului, prietenul cel mai bun al copilului, numele 

membrilor familiei, numele invatatoarei/educatoarei, 
orasul natal, varsta copilului si scoala sau gradinita la 

care invata. Toate aceste personalizari sunt prezente in 
50 de locuri in carticica.

POVEATE DE 
CRACIUN





In aceasta carte, povestea incepe in Ajunul 
Craciunului, atunci cand este timpul colindului. 

Personajele principale alese chiar de 
dumneavoastra trec pe langa un bradut trist ca nu 
a fost ales sa se bucure alaturi de copii in cea mai 

frumoasa zi a anului. 
In cartea copiilor, ca printr-un miracol, copiii 

reusesc sa transforme seara de Craciun intr-un 
eveniment extraordinar pentru bradutul trist dar si 

pentru cei din jur.  Acestia isi dau seama cu 
adevarat de insemnatatea acestei sarbatori si 
despre lucrurile care conteaza cel mai mult in 

viata. 
Totul sub forma unei povesti uimitoare si plina de 

aventuri. In aceasta carte personalizata, apar 
urmatoarele informatii: numele intreg al copilului, 

dedicatia, persoana care ofera cartea copiilor, 
data cadoului, numele de alint al copilului, 
prietenul cel mai bun al copilului, numele 

membrilor familiei, orasul natal. Personalizarea 
inseamna ca datele dumneavoastra sunt prezente 

in peste 50 de locuri in cartea personalizata. 
Daca sunteti in cautare de cadouri deosebite si 

originale, oferiti cartea copiilor. 

VREMEA COLINDELOR





CITESTE SI 
ZAMBESTE Aceste carti personalizate sunt foarte interactive, 

copilul dumneavoastra invatand, ajutat de un 
personaj foarte simpatic, clovnul Bobo, sa 

recunoasca numerele, literele si formele geometrice 
intr-o maniera jucausa.

 Copilul vostru se va bucura foarte mult cand va 
vedea ca el este personajul principal al cartii de 
povesti, ca este insotit pe parcursul calatoriei 

literare  de prietenii lui cei mai buni si de doamna 
invatatoare sau educatoare si in acest fel, acest 

cadou va ramane in amintirea lui toata viata. 

In aceste carti personalizate, apar urmatoarele 
informatii: numele intreg al copilului, dedicatia, 

persoana care ofera cartea, data cadoului, numele 
de alint al copilului, prietenii copilului, varsta 

copilului, scoala sau gradinita unde invata, orasul 
natal si numele educatoarei/invatatoarei. Toate 

aceste personalizari sunt prezente in 34 de locuri 
in carticica. 





PRIETENUL MEU 
CODRUT

Orice parinte este bine intentionat in educatia 
copilului sau, insa uneori, o parte din sfaturile 

importante pentru siguranta copilului nu ajung la 
copil pentru ca acesta simte ca sunt impuse cu 

forta. 
Prin aceste carti personalizate, se va rezolva 

aceasta problema. Practic, copilul, jucandu-se si 
participand activ ca personaj principal al acestei 

carti, va intelege importanta acestor sfaturi si 
intelegerea pericolelor care exista in jurul nostru 

uneori. 
Prin intermediul unei povesti personalizate ii invata 
sa traverseze strada, sa nu vorbeasca cu strainii, 
cand au o problema sa apeleze la politisti sau la 

jandarmi sau ei invata de asemenea la ce numere 
de urgenta trebuie sa sune. 

Toate acestea ii invata prietenul lor, Codrut, cainele 
detectiv, care vine la scoala/gradinita la care invata 
copilul dumneavoastra, impreuna cu politistul si cu 

jandarmul din zona respectiva.
 In aceste carti personalizate, apar urmatoarele 
informatii: numele intreg al copilului, dedicatia, 

persoana care ofera cartea, data cadoului, numele 
de alint al copilului, prietenii copilului, scoala sau 

gradinita unde invata, orasul natal, numele 
educatoarei/invatatoarei si numele directorului 

scolii/gradininitei. Toate aceste personalizari sunt 
prezente in 73 de locuri in carticica. 





UN CADOU 
SPECIAL

Aceste carti personalizate reprezinta cadoul 
ideal pentru o prietena care abia a nascut sau 

pentru botezul copilasului.
 Este un eveniment care schimba viata 

oamenilor si mica raza de speranta si lumina, 
care abia a venit pe lume, are deja o poveste. 

Ce poate fi mai frumos decat un cadou de 
neuitat care sa aduca aminte de cel mai 

important moment al vietii fiecaruia dintre noi, 
moment care va fi sarbatorit in fiecare an cu 

drag si bucurie. 
Cu siguranta, peste ani, acest copil isi va 
arunca ochii asupra acestei carti si va citi 
fascinat aceasta poveste. Va observa ca 

aceasta carte a fost creata special pentru el/ea 
cu ocazia venirii sale pe lume. 

In aceste carti personalizate, vor aparea 
urmatoarele informatii: numele intreg al 
copilului, dedicatia, data cadoului, data 

nasterii, ora la care s-a nascut, numele de alint 
al bebelusului, numele parintilor, vizitatorii, 

spitalul unde s-a nascut, locul nasterii, numele 
doctorului de familie si al doctorului de la 

nastere, greutatea si lungimea pe care a avut-
o la nastere. Toate aceste personalizari vor 

aparea in 40 de locuri in carte. 





POVESTE DE PASTI
Cand vine sarbatoarea de Pasti, copii asteapta 

sa vina si cadourile de la iepuras. O carte 
personalizata ar rezolva problema cadoului de 

Pasti. Este cel mai frumos cadou de Pasti. 
Aceasta poveste va aduce mare bucurie in 
sufletele copilului, dar ii va crea si ii va da o 

mare incredere in propriile forte. 
Dincolo de bucuria darului veti observa in timp 
beneficiile acestei carti personalizate. Copilul, 

impreuna cu familia lui, sunt invitati de Iepuras in 
atelierul sau pentru a pregati ouale, pasca si 
cozonacul pufos. Incep prin vopsitul oualor, 

copilul invatand ce simbolizeaza fiecare culoare 
Se pregatesc cosuletele cu bunatati care vor fi 
duse tuturor copiilor cuminti de catre pasarile 

cerului. Dupa iarna posomorata, toate se trezesc 
la viata (natura,vietatile). Sfintele Pasti ne aduc 

bucurie si voie buna in suflet, pe care le 
impartasim celor dragi noua. 

In aceasta carte personalizata apar urmatoarele 
informatii: numele intreg al copilului, dedicatia, 

persoana care ofera cartea, data cadoului, 
numele de alint al copilului, membrii familiei si 
orasul natal. Toate aceste personalizari sunt 

prezente in 32 de locuri in carticica. 
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