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27 listopada to dla nas dzień wyjątkowy. 
Dokładnie 5 lat temu sprzedaliśmy pierwszy metr dzianiny dresowej! 

5 niesamowitych lat, w których obserwowaliśmy narodziny i rozwój naszej małej branży, 
a przede wszystkim renesans domowego szycia. Dzisiaj szycie jest stylem życia, 
a ubrania hand-made stały się pożądaną alternatywą dla produktów z sieciówek. 

Szycie w 2017 roku to modne hobby i kreatywny sposób na życie. Czujemy się zaszczyceni 
będąc częścią tej fantastycznej społeczności i czujemy niewypowiedzianą dumę z naszej roli 

jaką odegraliśmy w promocji szyciowego lifestyle’u ;)

Zapraszamy Was do specjalnego wydania naszego Newslettera. 
Nie znajdziecie w nim nowości materiałowych ani inspiracji, zamiast tego przygotowaliśmy 

kilka dużych ogłoszeń. Właściwie są to wielkie ogłoszenia, chyba największe 
w całej naszej historii! 

Ciekawi? Zapraszamy na następne strony :)
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Od trzech lat nosimy się zamiarem wyjścia ze świata online aby być bliżej Was. 
W końcu marzenia stają się rzeczywistością. Już niedługo we Wrocławiu, 
w samym sercu miasta, będziecie mogli odwiedzić nasz sklep koncepcyjny.

Tworzymy dla Was miejsce, które pokocha każdy pasjonat szycia 
- sklep z materiałami 2.0, gdzie oprócz możliwości zakupu dowolnej ilości 
naszych materiałów (kroimy dokładny wymiar!) będzie można:

-miło spędzić czas rozmawiając o szyciu przy pysznej kawie i domowym cieście

-uszyć swoje wymarzone kreacje korzystając z dostępnych maszyn

-poradzić się naszego wykwalifikowanego personelu

-skorzystać z dostępnej bazy wykrojów

-zamówić ubrania uszyte z naszych materiałów

 -wziąć udział w spotkaniach tematycznych, wspólnym szyciu oraz wyjątkowych kursach

Nie zabraknie również miejsca dla Waszych dzieci! 
W kolorowym kąciku zabaw Wasze pociechy będą mogły kreatywnie spędzić czas 
dając Wam tym samym nieco swobody w korzystaniu ze wszystkich 
dostępnych atrakcji ;) 

Do zobaczenia!
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SKLEP
-materiały od Dresówka.pl

-pasmanteria 

-prasa branzowa
-outlet

EVENTY-wspólne szycie-spotkania z twórcami-kursy i szkolenia

KAWIARNIA-pyszna kawa
-domowe wypieki-szyciowe pogaduchy ;) 

SZYCIE
-maszyny do szycia

-porady fachowca

-baza wykrojów

-realizacja zamówien
,

.



KONKURS
ZOSTAŃ KRAWCOWĄ ROKU

ZOSTAŃ KRAWCOWĄ ROKU!

W ubiegłym roku zaproponowaliśmy Wam nasze wspólne święto 
- Dzień Krawcowej, 

którego obchody uwiecznił największy konkurs w historii naszej branży. 
Pamiętacie? Ponad 800 zgłoszeń, kosmiczny poziom… czyste szaleństwo! :) 

Sukces tej inicjatywy tylko zachęcił nas do większego zaangażowania się 
w ten projekt, a także zwrócił uwagę sponsorów, dzięki czemu w tym roku 
uczcimy Dzień Krawcowej z rozmachem adekwatnym do mani szyciowej, 

która powoli opanowuje nasz kraj ;)

Zapraszamy do największego konkursu jaki był 
organizowany do tej pory w naszej branży.

Konkurs o „Złote Nożyce” na najlepszą krawcową 2017 roku.



KONKURS
ZOSTAŃ KRAWCOWĄ ROKU

Laureat konkursu otrzymuje 
statuetkę 

Złotych Nożyc 2017,
tytuł Krawcowej Roku 

oraz główną nagrodę  pieniężną 

w wysokości 10 000 zł.

Zasady konkursu są bardzo proste.

Aby wziąć w nim udział wystarczy założyć konto w portalu DIYmarket.pl 
tworząc swoje krawieckie portfolio.

Wybór najlepszej krawcowej zostanie podzielony na etapy. 
W pierwszym wyłoniona zostanie najlepsza dziesiątka. 

3 osoby wskazane Waszymi głosami oraz siedmiu wybrańców Jury.
W finałowym etapie dziesięciu szczęśliwców powalczy o główne nagrody :)

Nagrodami w konkursie są:

Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje maszynę do szycia 
marki Janome o wartości 

4 000 zł.

Siedem osób  wyróżnionych otrzyma kupony o wartości 250 zł 
do wykorzystania w sklepie Dresówka.pl

Przewidziana jest także nagroda specjalna, dla osoby 
spoza finałowej dziesiątki, w postaci 

kursu szycia od ultraMaszyna.

Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 

2 500 zł
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Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu DIYmarket.pl 
- naszym tajnym projekcie, nad którym pracowaliśmy od dłuższego czasu. 

DIYmarket jest pierwszym prawdziwie „Naszym” miejscem w sieci, gdzie każdy 
szyjący może stworzyć swoje portfolio. To oczywiście tylko początek, z czasem 

zdradzimy Wam więcej szczegółów odnośnie funkcjonalności portalu, 
gwarantujemy mnóstwo pozytywnych zaskoczeń! 

Dzisiaj zachęcamy do rejestrowania się i wzięcia udziału w konkursie :)



DIYmarket

oraz sam konkurs debiutują

1.12.2017.
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Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta:

Martyna Zacher
Kierownik Działu Obsługi Klienta
kontakt@dresowka.pl 

Karolina Milej
Obsługa klienta/reklamacje 
reklamacje@dresowka.pl

Iza Moskwa
Obsługa klienta zagranicznego
iza@dresowka.pl

Szymon Łacny
Zamówienia hurtowe
hurtowe@dresowka.pl

W razie pilnych zapytań, poza godzinami pracy polecamy kontakt przez nasz fanpage na Facebooku:
h�ps://www.facebook.com/dresowka

a także w naszej grupie kontaktowej: 
h�ps://www.facebook.com/groups/580996865371431/

śledzić nas można również na naszym instagramie: 
h�ps://www.instagram.com/pl.dresowka/

Dresowka.pl, 
ul. Poprzeczna 7 

48-340 Głuchołazy
tel.:77 47 49 149

   

Katarzyna Obierska
Dyrektor Operacyjny
katarzyna@dresowka.pl 

KONTAKT

Karolina Jaworska
Kierownik pasmenterii 
pasmanteria@dresowka.pl

Małgorzata Michalewska
Obsługa klienta
gosia@dresowka.pl

Arkadiusz Bar
Obsługa sklepu 
sklep@dresowka.pl

Radosław Cyganek
Obsługa informatyczna sklepu
radek@dresowka.pl

Barbara Juszczak
Specjalista ds. marke�ngu
barbarajuszczak@dresowka.pl

Mateusz Wójciak
Właściciel Dresówka.pl

Beata Napiontek
Prezes Zarządu Dresówka.pl

Przemysław Mazurkiewicz
W-ce prezes Zarządu Dresówka.pl

Katarzyna Sroka
Obsługa klienta/blog
blog@dresowka.pl

szyj z pasją

DRESÓWKA.PL
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