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Odzież termoaktywna
też jest!
Znany na naszym rynku,
profesjonalny dostawca między innymi pras, papierów,
folii transferowych i innych
materiałów do nadruku posiada od niedawna także odzież
termoaktywną. „To odzież dla
osób ceniących sobie komfort
i wygodę, aktywnie spędzających wolny czas. Idealna do

biegania, na narty, górskie
wspinaczki, Nordic Walking
a także do codziennych prac
w ogrodzie, spacerów po
lesie, innych ruchowych zabaw na świeżym powietrzu”,
powiedziała Danusia Misiak
(Specjalista ds. Marketingu
Agawa.pl).
Oferowana przez firmę
Agawa.pl odzież została wykonana przy użyciu najwyżej
technologii HighTex. Dwustronna dzianina powstała
z połączenia jedwabiu teksturowanego z włóknami
wysokiej jakości bawełny.
Higroskopijny,
elastyczny,
dwustronny materiał zapewnia komfort podczas wszelkiej aktywności fizycznej.
Ekologiczne sploty bawełT&P 4/2013

niane dzięki współpracy z
włóknami teksturowymi zapewniają efekt mikroklimatu
wokół ciała. W zimie towarzyszy nam uczucie ciepła
i suchości, w lecie chłodu.
Bawełna przejmuje wilgoć
i pot zapewniając szybkie
parowanie. Odzież termoaktywna zbudowana jest w
60 procentach z bawełny,
36 procentach z jedwabiu
teksturowanego i 4 procent z
dorlastanu.
W ofercie Agawa.pl znajdziemy t-shirty, golfy, termoaktywne legginsy, oddychające koszulki polo i bluzy dla
mężczyzn, kobiet oraz dzieci. A wszystkie pozycje w 4
kolorach: białym, czarnym,
granatowym i zielonym.
Prezentowana
odzież
przystosowana jest do znakowania folią flex, flock oraz
subliflock.
www.agawa.pl

Wszystkiego naj, naj
z okazji urodzin!
Firma Dreamtex z Warszawy, dystrybutor odzieży
reklamowej Promostars, Geffer i Elevate oraz folii transferowych Siser obchodzi w
tym roku swoje dwudzieste
urodziny. „Niedawno podsumowałem ilość sprzedanych
przez te wszystkie lata towarów. Przyznam, że liczby
mnie zaskoczyły. Sprzedaliśmy prawie 2mln t-shirtów i
blisko 1,5mln sztuk pozosta6

Załoga reprezentująca jubilata Dreamtex, większość z nich związana jest
z firmą już ponad 10 lat.

łego asortymentu. To chyba
dużo”, powiedział z uśmiechem pan Paweł Ogonowski
z Dreamtex.
Na stronie internetowej
dystrybutora
znajdziemy
wiele informacji i ciekawych
danych, między innymi o lokalnym magazynie z 120.000
sztuk artykułów dostępnych
„od ręki”. „Trochę z nostalgią wspominam czasy, kiedy
ustawiały się kolejki Klientów do naszego magazynu i
to bez szczególnej promocji
firmy. Kiedyś było niewielu
dystrybutorów odzieży. Teraz kolejki są o wiele krótsze,
ale i tak nie brakuje wyzwań.
Firma powstała krótko po
przemianach ustrojowych,
więc mieliśmy możliwość
obserwowania jak zmieniał
się handel, ludzie, produkty
na przełomie tych wszystkich
lat”, opowiada pan Paweł.
Jak twierdzi Paweł Ogonowski, firmę Dreamtex
najbardziej „nakręca” możliwość dostosowania się do

potrzeb rynku, wymyślenia
czegoś nietypowego, zrobienia więcej, lepiej i w krótszym czasie: „Brzmi to jak
slogan, ale w rzeczywistości
widzę, że tak właśnie podchodzą to tego moi pracownicy. Rekord to prawie 6000
t-shirtow z nadrukiem full-color w 30h, licząc od powstania pomysłu na taką akcję w
głowie naszego Klienta.” To
w rzeczy samej wielki sukces
i spokojnie można pozwolić sobie o odrobinę dumy.
„Uważam za wielki sukces,
przetrwać na rynku 20 lat,
mieć pracowników, którzy
tak długo chcą pracować dla
jednej firmy, obsługiwać tych
samych klientów od lat wielu.
Mamy kilka nowych pomysłów, wiec na pewno damy
radę kolejne 20 lat!”, podsumował pan Ogonowski.
Czasopismo T&P życzy
firmie Dreamtex jeszcze raz
wszystkiego najlepszego oraz
dalszych, zacnych sukcesów!
www.dreamtex.pl

