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Bratislava, 5.8. 2021 

 

 

8. august patrí Svetovému dňu mačiek. 

Ukážte svetu svoju lásku k huňatým miláčikom vďaka Dedoles produktom 

// 

Oslávte Svetový deň mačiek spolu s mačacími produktmi Dedoles 

 

Mačka bola vnímaná ako posvätné zviera vo viacerých kultúrach. Najznámejší je Egypt a 

bohyňa Bastet, ktorá mala podobu mačky. Žijú spolu s ľuďmi už viac ako 4500 rokov. Tieto 

elegantné a často tvrdohlavé spoločníčky odeté v jemnom kožúšku si aj so svojimi deviatimi 

životmi získali miesto v našich srdciach aj príbytkoch. Od roku 2002 oslavujú mačky a ich 

majitelia 8. augusta Svetový deň mačiek. Oslávte tento deň spolu s Dedoles! Vyberte si svoj 

obľúbený produkt s mačacím motívom a ukážte svoj pozitívny vzťah k obľúbenému 

huňatému domácemu zvieratku.  

Celosvetovo sa odhaduje, že v domácnostiach žije okolo 500 miliónov mačiek, 

33 rôznych plemien a ich kríženci. Preto sa nemôžeme čudovať, že iniciatíve 

Medzinárodného fondu pre blaho zvierat (International Fund for Animal 

Welfare) záležalo na tom, aby si mohli milovníci mačiek pripomínať ich krásu 

a prínos ľuďom už po niekoľko tisíc rokov.  

Aj my v Dedolese máme radi mačky. Náš interný tím dizajnérov vytvoril 

množstvo rôznorodých produktov s veselým mačacím dizajnom, ktoré budú 

tešiť všetkých majiteľov a obdivovateľov tohto štvornohého miláčika. Môžu si 
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vybrať pohodlnú spodnú bielizeň, farebné či ružové legíny, vysoké a nízke ponožky, ťapky, 

plavky, papuče, šľapky či dokonca masku na spanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií vám poskytnú: 

Barbora Rusňáková, Senior PR špecialista 

e-mail: barbora.rusnakova@dedoles.sk  

Tel.: +421 915 843 111 

 

Jana Galera Matúšová, PR Manager 

jana.matusova@dedoles.sk  

Tel: +421 907 805 241 
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