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Bratislava, 05/08/2021 

 

 

8. avgust je svetovni dan mačk 

Z izdelki Dedoles pokažite svetu, da ste mačja oseba 

// 

 Praznujte svetovni dan mačk z Dedolesovimi izdelki z motivom mačk 

 

Mačko so v različnih kulturah častili kot sveto žival. Vsi poznajo egiptovsko boginjo Bastet, 

ki je imela podobo mačke. Mačke živijo z ljudmi več kot 4.500 let. S svojimi devetimi življenji 

so si ti elegantni in pogosto trmasti krzneni spremljevalci pridobili mesto v naših srcih in 

domovih. Od leta 2002 mačke in njihovi lastniki 8. avgusta praznujejo svetovni dan mačk. 

Praznuj ta dan z Dedolesom! Izberite svoj najljubši izdelek z motivom mačk in pokažite svetu, 

kako zelo imate radi svojo kosmato prijateljico. 

Ocenjujejo, da v gospodinjstvih po vsem svetu živi okoli 500 milijonov mačk, 

33 različnih pasem in njihovih hibridov. Zato nas ne preseneča, da je 

Mednarodna fundacija za dobro počutje živali  razglasila svetovni dan mačk, 

da bi lahko praznovali lepoto in zvestobo, ki jo mačke izkazujejo ljudem že več 

tisoč let.  

Tudi pri Dedolesu imamo radi mačke. Naša interna ekipa oblikovalcev je 

ustvarila številne izdelke z zabavnim dizajnom, navdihnjenim z mačkami, ki 

bodo navdušili vse lastnike mačjih prijateljev. Raziščite udobne izdelke z 

https://www.ifaw.org/eu
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motivom mačk: spodnje perilo, pajkice, klasične nogavice, kratke nogavice, skrite nizke 

nogavice, kopalke, copate, natikače za plažo ali celo spalno masko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije: 

Barbora Rusňáková, višja strokovnjakinja za odnose z javnostmi 

e-naslov: barbora.rusnakova@dedoles.sk  

Tel.: +421 915 843 111 

 

Jana Galera Matúšová, vodja stikov z javnostmi 

jana.matusova@dedoles.sk  

Tel: +421 907 805 241 
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