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Bratislava, 12. července 2021 
 
 
 
 

První vlajková loď Dedoles v srdci Bratislavy. 

Nová prodejna s veselým sortimentem bude dostupná na 140 m2 
 

 
Společnost Dedoles dál rozšiřuje své působení i mimo online prostor. K 16 kioskům a 

prodejnám po celém Slovensku přibyla 6. července i vlajková loď, která se nachází na 

Kamenném náměstí v Bratislavě. Jde již o pátou prodejnu v hlavním městě a rozprostírá se 

na rozsáhlém prostoru, který umožňuje předvést zákazníkům široké portfolio veselých 

produktů. Slavnostní otevření nové Dedoles prodejny se uskutečnilo 12. července a 

nechyběl na něm ani bohatý doprovodný program. 

Vlajková loď ve Starém městě v Bratislavě je v současnosti sedmnáctou a zároveň největší prodejnou 

Dedoles. Na 140 m2 bude mít možnost ukázat novým i stávajícím zákazníkům pestrost a šířku 

veselého sortimentu, který již není „pouze“ o ponožkách, ale produkty se posunuly do oblasti fashion. 

Snahou Dedoles je propojit online a offline svět tím, že se bude v prodejně nacházet většina 

produktů, které si nyní zákazníci mohou koupit v e-shopu. Bude to také prostor pro vystavení těch 

nejoblíbenějších produktů, speciálních kolekcí, jako jsou například plavky z recyklovaných plastů či 

letní kolekce plná novinek, například košilových šatů. 

„Místo pro naši vlajkovou loď jsme vybírali pečlivě. Chtěli 

jsme v bratislavském Starém městě pomoci znovu 

rozproudit život a rozveselit kolemjdoucí. Dohodli jsme 

se proto i na realizaci nové streetartové malby namísto 

slavné spící lišky. Hlavním úkolem vlajkové lodi je 

prezentace našeho rozšiřujícího se sortimentu a jeho 

přiblížení zákazníkovi. Také bychom rádi poskytli 

zákazníkovi jedinečný zážitek z nakupování. V 

prodejnách používáme Digital Signage – LCD monitory, 

pomocí kterých lépe komunikujeme naše reklamy, 

reklamní akce, ale i různé informace pro zákazníky,“ 

vysvětluje Patrik Panko, Retail Director pro Slovensko. 

Slavnostní otevření plné překvapení 

Společnost si pro zákazníky během slavnostního 

otevření připravila zábavný doprovodný program pro 

malé i velké. „Při slavnostním otevření naší 
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vlajkové lodi na Kamenném náměstí návštěvníky vítala trojice tančících křeččích maskotů, proběhlo 

krátké vystoupení Dominiky Mirgové, roztočilo se kolo štěstí a návštěvníci si mohli pochutnat i na 

cukrové vatě v barvách Dedoles,“ uvádí Patrik Panko. Nechyběly ani soutěže, překvapení a fotokoutek 

k zaznamenání vzpomínek z výjimečného dne. Po vzrušujících zážitcích si mohli zákazníci odpočinout 

v chill out zóně. 

Otevřením vlajkové lodi mezi prodejnami Dedoles na Kamenném náměstí v Bratislavě však expanze 

nekončí. Začátkem školního roku společnost otevře další prodejnu. Ta se bude nacházet v rámci 

nového obchodního centra na autobusové zastávce Nivy. V rámci ní plánuje Dedoles vyzkoušet 

speciální design prodejny a kiosku s oblými liniemi, prvky minimalismu a dřeva. 

Dedoles v 21 evropských zemích 

Dedoles je slovenská společnost, která funguje už devět let. Vznikla v roce 2011 a zaměřuje se na 

prodej oblečení a veselých produktů. Nejznámější jsou její veselé ponožky, které „nemají páru“. 

Kromě ponožek je však možné v portfoliu nalézt i veselé spodní prádlo, silonky, roušky, cyklistické 

šortky, legíny, sportovní podprsenky, klobouky, košilové šaty, pantofle, žabky či plavky z 

recyklovaných plastů. Interní tým Dedoles designérů také vytvořil společnou plážovou kolekci se 

známým slovenským návrhářem Ferem Mikloškem, kterou společnost odstartovala svoji fashion éru. V 

současnosti působí Dedoles ve 21 zemích Evropy. 

 
 

 
Víc informací vám poskytnou: 

Barbora Rusňáková, Senior PR specialista 

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 

https://www.dedoles.sk/ 
 

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

https://www.facebook.com/Dedoles 
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