SPOROČILO ZA JAVNOST
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Dedolesove ideje za darila za materinski dan
Materinski dan je čudovita priložnost. Vsaka mama ceni drobno pozornost v obliki ročno izdelanega
darila s strani ljubljenega otroka. Oglejte si ideje za darila znamke Dedoles, ki bodo zagotovo privabila
nasmeh na obraz vsake mame.
Mame ljubijo srca! Opazujte, kako se mami
obraz razleze v nasmeh, ko odpre darilno
škatlo z motivom srca za najboljšo mamo,
ki jo je Dedoles oblikoval posebej za ta
dan. To majhno darilo iz velike ljubezni bo
mami popolnoma polepšalo dan.

Darilna škatla Dedoles za najboljšo mamo
vsebuje 2 para nogavic, 14,99 £.

Rože so verjetno najbolj priljubljeno darilo. Kaj pa če bi letos namesto tega mamo presenetili z
nogavicami s cvetličnim motivom ? Ne prenehajo cveteti in mamo bodo spomnile na vas vsakič, ko si
jih obuje.
Dedolesove nogavice - material:
70 % bombaža, 28 % poliamida ,
, 2 % elastana - že od
4,99 £.

Nadenita si ujemajoče se Dedolesove nogavice ter pokažita svetu, da sodita skupaj. Številni
Dedolesovi izdelki so na voljo v velikostih za odrasle in otroke. Ne pozabite na očeta in razveselite vso
družino z nečim tako preprostim, kot je par nogavic.
Katero od teh daril bi vašo mamo najbolj
osrečilo?
Dedolesove klasične nogavice Panda, 5,99 £.
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Ali ste vedeli, da izvor materinskega dne sega v antiko? Kasneje, leta 1914, je ameriški kongres drugo
nedeljo v maju razglasil za državni materinski dan. Večina držav sveta se je ravno tako odločila sprejeti
drugo nedeljo v maju. Na Češkoslovaškem so se praznovanja ob materinskem dnevu začela leta 1923,
predvsem zaradi prizadevanj Alice Masaryk, hčerke nekdanjega predsednika T. G. Masaryka.
Letos je materinski dan 10. maja. Vendar pa obstajajo države v Evropi, kjer materinski dan obeležujejo
na druge dneve, na primer Poljska (26. maj), Madžarska in Romunija (3. maj) ali Francija (7. junij).
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