
 

   
O společnosti: 

Společnost Dedoles vznikla v roku 2011 a zaměřuje se na prodej oblečení a veselých produktů, má sídlo ve 
slovenském Pezinku, kde se nachází administrativní a logistické centrum. V něm pracuje 200 zaměstnanců. 
Marketingový a produktový tým společnosti sídlí v Bratislavě. Na Slovensku aktuálně provozuje 9 kiosků a 3 
prodejny. V Praze se otevřela první prodejna v Galerie Nové Butovice a 7 kiosků. Brzy budou následovat další. 

TLAČOVÁ ZPRÁVA 

Praha, 5. srpna 2021 

 

Oslavte Mezinárodní den piva s Dedoles 

 

První srpnový pátek patří Mezinárodnímu dni piva. Má sice krátkou historii, ale o to víc přízně. 

Vzniknul z iniciativy pivních sládků před 14 lety v kalifornském městě Santa Cruz a rychle se rozšířil 

do Evropy. Není divu, že se ujal i v takovém království piva, jakým je Česko. Již řadu let si právě Česko 

drží prvenství v počtu zkonzumovaných piv. Dle statistik průměrný Čech za rok 2020 vypil 129 litrů 

piva za rok.  

V Dedoles také víme, že máte rádi naše pivní motivy a žádné z nich není na našem skladu ležák. Proto 

naši designéři navrhli další nové motivy tohoto zlatého moku. Na barbecue, letní festival, na 

sraz/posezení s kamarády i do hospůdky, všude tam se budou hodit ponožky i spodní prádlo.  

A na léto jsme připravili také speciály. Dáte si z naší letní kolekci plavky z recyklovaných plastových 

lahví, pohodlné pantofle, žabky, klobouk, ručník? Vybírejte dle chuti, jako správný milovník či milovnice 

piva a všeho co se kolem něj točí, potřebujete přece ty správné doplňky.  

 

https://www.dedoles.cz/
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Všechny pivní a další veselé motivy najdete na www.dedoles.cz  

 

Víc informací vám ráda poskytne: 

Kristína Víšková 

e-mail: kristinka.viskova@gmail.com  

Tel.: +420 702 212 422 

www.dedoles.cz   

https://www.instagram.com/dedolescz/ 

https://www.facebook.com/Dedoles/ 
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