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AKTUALNOŚCI

Za nami najciekawszy, najbardziej intensywny 
i obfitujący w niesamowite sukcesy rok 2016 :) 

Rozpoczęliśmy go od wielkiej ofensywy Strefy Projektanta, 
systematycznie poszerzaliśmy ofertę wzorzystych dzianin, 
uruchomiliśmy własną produkcję, przenieśliśmy się 
(z niemałymi problemami ;) ) na nowy silnik sklepu internetowego,
uruchomiliśmy newsle�era, bloga, konto na Instagramie 
oraz kanał Youtube, 
a całość przypieczętowaliśmy spektakularnym sukcesem 
naszego konkursu urodzinowego. 

W nowym, 2017 roku postaramy się o nie mniejszą ilość atrakcji i nowości, 
rozwijając przy tym podjęte już inicjatywy. 
Nasz blog ciągle się rozwija, dostarczając Wam co raz to nowe treści, 
niedługo na naszym kanale Youtube 
pojawi się darmowy kurs szycia, 
na horyzoncie malują się również ciekawe współprace 
ze znanymi postaciami naszej branży. 

Będzie ciekawie!

A przy okazji w naszym sklepie zachodzi największa zmiana od czasów jego założenia, 
zmiana fundamentalna. 
Niektórzy już ją zauważyli i domyślają się co będzie naszym motywem przewodnim 
na rok 2017. 
Ale o tym opowiemy szerzej innym razem :)

Tymczasem zapraszamy do noworocznego wydania newsle�era, 
w którym zaprezentujemy Wam część naszej kolekcji wiosennej. 
Będzie coś dla dzieci i dla dorosłych, dla chłopców i dziewczynek. 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w licytacjach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
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DRESOWKA.PL CHARYTATYWNIE

Nie tylko organizujemy konkursy i eventy ale również wspieramy 
lokalne i krajowe akcje charytatywne. 

Teraz przyszedł czas na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Z wielką przyjemnością informujemy, że miłośnicy szycia będą mieli 

swoje pole do popisu podczas licytacji na rzecz dzieci i seniorów w trakcie 

25 FINAŁU WOŚP. 

Co możesz wylicytować? 

Jako starter zakupy w naszym sklepie internetowym dresowka.pl 
na kwotę 250 zł. 

Daniem głównym będzie Dzień z Anną Maksymiuk-Szymańską, 
deserem maszyna do szycia :)

Wspólnie pomóżmy dzieciom i seniorom.

Dresowka.pl wspiera, wesprzyj i TY!

BON  O  WARTOŚCI 

na   zakupy   w   sklepie   internetowym



Nr 6  styczeń 2017

KOLEKCJA 
         walentynkowa



Nr 6  styczeń 2017

KOLEKCJA   
wiosna-lato 2017

Ewa Brzozowska
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i wiele innych...

KOLEKCJA   
wiosna-lato 2017



Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta:

- Martyna Zacher: kontakt@dresowka.pl 

- Karolina Milej: reklamacje@dresowka.pl

- Iza Moskwa: iza@dresowka.pl

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

(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

   

- Katarzyna Obierska: katarzyna@dresowka.pl (dyrektor operacyjny)

KONTAKT

Nasza ekipa dresówkowa systematycznie się powiększa, dlatego dla ułatwienia z nami kontaktu, 
na naszej grupie kontaktowej i � odpowiadamy z firmowych kont. 
Każdy z nas ma w zdjęciu profilowym nasze logo. 
Mamy nadzieję, że to ułatwi Wam jeszcze bardziej odnajdywanie naszego Teamu :)

- BLOG: blog@dresowka.pl 

Kaśka - Dresówka
Blogerka w firmie Dresówka.pl

Kierownik zaopatrzenia w firmie Dresówka.pl

Dział Obsługi klienta w firmie Dresówka.pl
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