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Bratislava, 12. julij 2021 

 

 

Prva vodilna trgovina Dedoles v osrčju Bratislave.  

Nova trgovina z zabavnim asortimentom se bo razprostirala na površini 140 m2 

 

Dedoles se še naprej širi izven spletnega prostora. Poleg 16 stojnic in trgovin po vsej Slovaški 

so 6. julija dodali še vodilno trgovino, ki je na Kamenné námestie v Bratislavi. To je peta 

trgovina v prestolnici in se razprostira na velikem prostoru, kar omogoča predstavitev široke 

palete izdelkov kupcem. Slavnostna otvoritev nove trgovine Dedoles je bila 12. julija in je 

obsegala bogat spremljevalni program.  

Vodilna trgovina v starem mestnem jedru Bratislave je trenutno sedemnajsta in največja trgovina 

Dedoles. Na površini 140 m2 bo trgovina imela priložnost novim in obstoječim kupcem pokazati vso 

raznolikost ponudbe, pri kateri ne gre več “le” za nogavice, temveč so se izdelki preselili na področje 

mode. Dedoles želi povezati virtualne in fizične svetove, tako da predstavlja večino izdelkov, ki so zdaj 

na voljo kupcem v fizični trgovini. To bo tudi prostor za predstavitev najbolj priljubljenih izdelkov, 

posebnih kolekcij, kot so kopalke iz reciklirane plastike, ali poletne kolekcije, polne novih izdelkov, kot 

so srajčne obleke.  

“Lokacijo za našo vodilno trgovino smo izbrali zelo 

skrbno. Želeli smo pomagati pri oživitvi starega mestnega 

jedra Bratislave in razveseliti mimoidoče. Tako smo se 

tudi dogovorili, da namesto slavne speče lisice 

poskrbimo za novo poslikavo z ulično umetnostjo. Glavni 

cilj vodilne trgovine je predstaviti našo razširjeno paleto 

izdelkov in jo približati kupcem. Strankam želimo 

ponuditi tudi edinstveno nakupovalno izkušnjo. V 

trgovinah uporabljamo digitalno označevanje - LCD 

zaslone, ki strankam posredujejo naše oglase, promocije 

in različne informacije,” pojasnjuje direktor maloprodaje 

za Slovaško Patrik Panko.  

Otvoritvena slovesnost, polna presenečenj 

Ob otvoritveni slovesnosti je podjetje pripravilo zabaven 

spremljevalni program za mlade in stare. “Na slovesnosti 

ob odprtju naše vodilne trgovine na Kamenné námestie 

je obiskovalce pričakala trojica plesnih maskot hrčkov, na kratko je nastopila Dominika Mirgova, kolo 
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sreče se je vrtelo in obiskovalci so lahko uživali tudi v sladkarijah v Dedolesovih barvah,” pripoveduje 

Patrik Panko. Pripravili so tudi tekmovanja, presenečenja in foto škatlo za beleženje spominov na ta 

poseben dan. Po razburljivi izkušnji so se lahko stranke sprostile v t.i. chill-out coni.   

Širitev pa se ne konča z odprtjem vodilne trgovine Dedoles na Kamenné námestí v Bratislavi. Podjetje 

bo ob začetku šolskega leta odprlo še eno trgovino. Ta bo v novem nakupovalnem središču na 

avtobusni postaji Nivy. Dedoles namerava v sklopu tega preizkusiti poseben dizajn trgovine in kioska z 

zaobljenimi linijami, minimalističnimi elementi in lesom.   

Dedoles v 21 evropskih državah 

Dedolesje slovaško podjetje, ki deluje že 10 let. Podjetje so ustanovili leta 2011 in se osredotoča na 

prodajo oblačil in živahnih izdelkov. Najbolj znane so Dedolesove nogavice, ki jim ni para.  V ponudbi 

izdelkov so poleg nogavic še živahno spodnje perilo, hlačne nogavice, zaščitne maske, kolesarske kratke 

hlače, pajkice, športni modrčki, klobuki, srajčne obleke, japonke, natikači in kopalke iz reciklirane 

plastike. Dedolesovi oblikovalci so ustvarili tudi skupno kolekcijo za plažo z znanim slovaškim 

oblikovalcem Ferom Mikloško, s čimer je podjetje vstopilo v modno dobo. Dedoles trenutno deluje v 

21 evropskih državah.    

 

 

Več informacij: 

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 

https://www.dedoles.sk/ 

https://www.instagram.com/dedoles/ 

https://www.facebook.com/Dedoles 
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