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Bratislava, 5. 8. 2021 

 

8. srpna slavíme Světový den koček. 

Ukažte světu svou lásku k chlupatým mazlíčkům s produkty Dedoles 

// 

Oslavte Světový den koček spolu s kočičími produkty Dedoles 

 

Kočka byla vnímána jako posvátné zvíře ve více kulturách. Nejznámější je Egypt a bohyně 

Bastet, která měla podobu kočky. Kočky žijí spolu s lidmi již více než 4500 let. Tyto elegantní 

a často tvrdohlavé společnice oděné do hebkého kožíšku si i se svými devíti životy získali 

místo v našich srdcích i příbytcích. Od roku 2002 slaví kočky a jejich majitelé 8. srpna Světový 

den koček. Oslavte tento den spolu s Dedoles! Vyberte si svůj oblíbený produkt s kočičím 

motivem a ukažte svůj pozitivní vztah k oblíbenému chlupatému mazlíčkovi.  

Odhaduje se, že celosvětově v domácnostech žije okolo 500 milionů koček, 33 

různých plemen a jejich kříženců. Proto se nemůžeme divit, že iniciativě 

Mezinárodního fondu pro blaho zvířat (International Fund for Animal Welfare) 

záleželo na tom, aby si mohli milovníci koček připomínat jejich krásu a přínos 

lidem již po několik tisíc let.  

I my v Dedoles máme rádi kočky. Náš interní tým designérů vytvořil množství 

různorodých produktů s veselým kočičím designem, které budou těšit všechny 

majitele a obdivovatele tohohle čtyřnohého miláčka. Mohou si vybrat 

pohodlné spodní prádlo, pestrobarevné či růžové legíny, vysoké a nízké ponožky, ťapky, růžové 
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plavky s černou kočkou pro dámy i holčičky, papuče, silonky, pantofle, masku na spaní a 

množství dětských produktů s kočičím motivem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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