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To już trzecie wydanie naszego newsle�era... (jak ten czas leci ;))
Jak zawsze na początku mamy dla Was kilka aktualności i przedpremierowych informacji...

BLOG
Na naszym blogu pojawiły się już dwa wpisy:
- test napownic
- ABC druku na dzianinach
W październiku mamy w planach dodać kilka tutoriali typowo szyciowych, tematycznie związanych 
z nadchodzącą zimą :)
Mamy nadzieję, że nasz BLOG został przyjęty przez Was z radością i jest dopełnieniem naszego sklepu.

Oczywiści wszystkie propozycje tematów bloga są mile widziane, zapraszamy do kontaktu mailowego 
z nasza blogerką: blog@dresowka.pl

AKTUALNOŚCI
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CERTYFIKAT SSL

Od dnia 7.10  nasz sklep dresowka.pl jest zabezpieczony CERTYFIKATEM SSL - co to oznacza dla Was?

Ochrona – certyfikat SSL ochrania (szyfruje) przesył informacji poufnych tj. danych w sklepie internetowym, 
                    wszystkie Wasze dane są dodatkowo chronione.
Pewność – użytkownik korzystający z naszej strony ma pewność, że przesyłane informacje personalne są 

                     zabezpieczone, podniesiony jest też poziom bezpieczeństwa transakcji elektronicznych i online. 
Wiarygodność – certyfikat SSL potwierdza wiarygodność serwisu WWW w aspekcie ochrony danych osobowych.

Jak sprawdzić swoje bezpieczeństwo?
- podczas połączenia z Twoją stroną WWW w jej adresie będzie znajduje się przedrostek 
   „h�ps://”, tj. „h�ps://dresowka.pl”
- ikona klucza lub kłódki na pasku adresu przeglądarki wskazują, że witryna internetowa jest zabezpieczona

mailto:blog@dresowka.pl


PÓŁKI NA NICI

Z przyjemnością informujemy, że nasz sklep dresowka.pl podjął współpracę z firmą AppleBERRY 
produkującą stojaki na nici. 
Mamy nadzieję, że takie uzupełnienie naszej oferty spotka się z Waszym zainteresowaniem. 
Stojaki dostępne będą w naszym sklepie już od połowy października:
 - stojak Emilia P5 
-  stojak Emilia P3
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CYFROWE GRUBASY

Początkiem przyszłego tygodnia (od 17.10.2016) nasza oferta druków cyfrowych powiększy się o 
„CYFROWE GRUBASY”, czyli dzianinę drapaną D300. Nasze testy druku na tej dzianinie
trwały bardzo długo, ale UDAŁO SIĘ - MAMY TO JAKO PIERWSI. 
Pierwsza par�a testowa dotarła do nas na początku października i przerosła nasze oczekiwania. 
Dzianina jest mięsista, gruba, bardzo przyjemna i ciepła.
Już nie możemy doczekać się Waszych opinii.
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MINKY 
KROPKI

MINKY CZESANE

GWIAZDKI

MINKY 

GŁADKIE
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Przedstawiamy październikowe kolekcje naszych projektantek

KATARZYNA KOTLARCZYK
        wzór „Wyspy”                 wzór uzupełniający - pasy           oraz panel

ZUZANNA KIEŁBASA

BEATA NAPIONTEK
 panele                                      wzór „Samoloty”                                    panele

 wzór „Kolorowe liski”
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ZIMOWE PANELE 

„PŁATKI ŚNIEGU”



Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta:

- Ela Bar: kontakt@dresowka.pl 

- Karolina Milej: reklamacje@dresowka.pl

- Iza Moskwa: iza@dresowka.pl

- Klaudia Lubczyńska: klaudia@dresowka.pl

- Radek Cyganek: radek@dresowka.pl (zamówienia hurtowe)

(braki w zamówieniach, wymiana, zwroty)

(obsługa klienta zagranicznego)

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

   

KONTAKT

Pierwszy nasz konkurs: „Szyciowe Love” cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem, że już wystartowaliśmy 
z drugim. Zasady konkursu, są takie same jak poprzednio. Na naszej grupie � dodany jest post konkursowy: 
„Dresowka na krańcu Świata” wystarczy przypiąć w komentarzu pod postem swoje zdjęcie. 
Konkurs będzie trwał do 28 października, macie zatem czas na zabranie naszych dzianin w magiczne miejsce ;)
Czekamy na zdjęcia i zapraszamy do wspólnej zabawy.

KONKURS


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

