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- Zorganizowaliśmy dla Was największy konkurs w historii naszej branży. 
Złote Nożyce 2017, w którym przyznano tytuł Krawcowej Roku i nagrodę pieniężną 
w wysokości 10 000zł, był on bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem minionego roku 
dla całej Szyciowej Społeczności. 

- Stworzyliśmy portal DIYmarket.pl, poświęcony wyłącznie Szyciowej Społeczności, 
w którym możecie założyć swoje szyciowe portfolio, dać się zobaczyć potencjalnym 
klientom, a także wygrać tyłuł Krawcowej Roku :)
Natomiast w dziale Newsroom codziennie zbieramy dla Was najciekawsze treści 
o tematyce szycia i DIY.

- Zorganizowaliśmy uroczystą galę rozdania nagród w konkursie Złote Nożyce.

- Zrealizowaliśmy nasz szalony plan stworzenia miejsca, w którym każdy maniak szycia 
będzie czuł się jak w raju. Szyciokawiarnia nr 1 we Wrocławiu wystartowała w maju 
i już w dniu otwarcia stała się miejscem kultowym i najciekawszym punktem 
na szyciowej mapie Polski. 

- Stworzyliśmy nową linię produktów - Zestawy Kreatywne DIY, które z miejsca stały się 
najgorętszym towarem i kompletnie zdominowały jesień w naszej Społeczności :)

- Powstała Strefa Projektanta dla kreatorów Zestawów DIY, dzięki której mogą stworzyć 
sygnowane swoim nazwiskiem zestawy i zarabiać na ich sprzedaży.

- Otworzyliśmy także Szyciokawiarnię w Warszawie!

- A przy okazji powiększyliśmy naszą ofertę o kolejne kilka tysięcy produktów, 
oraz zostaliśmy wybrani Pracodawcą Roku Powiatu Nyskiego! ;)

Nadchodzący rok będzie nie mniej intensywny! 

W tym Newsletterze uchylimy Wam rąbka tajemnicy, zapraszam do lektury.

Witamy Was w kolejnym, urodzinowym wydaniu Newslettera!

Dzisiaj nasz Sklep obchodzi 6 urodziny. 
To już poważna sprawa, prawda? :) 

PS. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Krawcowej! :) 

KRÓTKIE 
PODSUMOWANIE:



ul. Wyszyńskiego 39, WROCŁAW

 

Twoje 
miejsce 
spotkań

Ekipa 
wrocławska

Zestawy, ściągacze

Materiały
i pasmanteria



,

Kursy i szkolenia

Kącik dla dzieci

Kawa i ciacho

EVENTY



ul. Zamieniecka 80, WARSZAWA

,

Pasmanteria,
ściągacze, zestawy

SZYCIOKAWIARNIA

WARSZAWA

Zakochaj 
się

w szyciu

Park maszyn
Materiały 

Transmisje na żywo

EVENTY, kursy, szkolenia



II edycja konkursu
na KRAWCOWĄ ROKU

40 000zł







zarabiaj na polecaniu naszego Sklepu

PROGRAM 

AFILIACYJNY

Większość z Was trała do naszego Sklepu dzięki poleceniu!
Marketing szeptany jest najskuteczniejszą formą reklamy :) Jesteśmy tego świadomi,
a także bardzo wdzięczni, dzięki tym poleceniom nasz Sklep może się rozwijać!

Dzisiaj chcielibyśmy się Wam odwdzięczyć :) 

Teraz możecie zarabiać na polecaniu naszego sklepu!

To bardzo proste:

UTWÓRZ LINK POLECAJĄCY W SWOIM PANELU KLIENTA

WYŚLIJ GO OSOBIE, KTÓRA PYTA O POCHODZENIE MATERIAŁU

OTRZYMASZ PUNKTY, GDY OSOBA KORZYSTAJĄCA Z TEGO LINKU 
ZROBI U NAS ZAKUPY

PUNKTY MOŻESZ WYMIENIAĆ NA NAGRODY, 
RABATY LUB GOTÓWKĘ

Start programu: 3.12.2018
Szczegóły w Regulaminie na stronie naszego sklepu.



DRUKARNIA 
Dresówka.pl

drukuj 
własne 
wzory

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom 
postanowiliśmy stworzyć własny dział druku. 

Mały przedsmak tych zmian pokazaliśmy z okazji 
Dnia Dziecka, a sukces tej akcji tylko utwierdził nas 

w słuszności obranej drogi.

Co dla Was oznacza nasza własna drukarnia? 

Możecie drukować swoje graki, 
wzory, tła, faktury a nawet zdjęcia!

Oferta dla rm odzieżowych. 
Druk na każdym materiale, od 1 metra, 

bardzo krótki czas realizacji. 

Koniec z brakami na magazynie!

Oferta druku na żądanie startuje w pierwszym kwartale 2019 roku

Zaczynamy od druku paneli 
na bawełnianej dresówce pętelkowej. 

Oferta startuje już 15.12.2018

Druk na dresówkach - hurtowe@dresowka.pl
Druk na pozostałych materiałach - przełom 2 i 3 kwartału 2019

mailto:hurtowe@dresowka.pl


Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta:

Martyna Zacher
Kierownik Działu Obsługi Klienta
kontakt@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:
https://www.facebook.com/dresowka

a także w naszej grupie kontaktowej: 
https://www.facebook.com/groups/580996865371431/

śledzić nas można również na naszym instagramie: 
https://www.instagram.com/pl.dresowka/

Łukasz Molski
Dyrektor ds. rozwoju
lukasz@dresowka.pl 

Karolina Jaworska
Dyrektor generalny
karolina@dresowka.pl

Małgorzata Michalewska
Obsługa klienta
gosia@dresowka.pl

Arkadiusz Bar
Obsługa sklepu 
sklep@dresowka.pl

Radosław Cyganek
Obsługa informatyczna sklepu
radek@dresowka.pl

Przemysław Mazurkiewicz
W-ce prezes Zarządu 
Dresówka.pl

Katarzyna Sroka
Obsługa klienta/blog
blog@dresowka.pl

Mateusz Wójciak
Właściciel Dresówka.pl

Beata Napiontek
Prezes Zarządu Dresówka.pl

Aleksandra Listwan
Obsługa klienta zagranicznego
ola@dresowka.pl

Karina Szubert
Dział reklamacji 
reklamacje@dresowka.pl

Dresówka.pl, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, tel. +48 77 47 49 149
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Elżbieta Bar
Obsługa Strefy Projektanta
wzory@dresowka.pl

Jowita Tiesing
grak 

KONTAKT
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