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Spoštovani!
Podjetje 3L, d.o.o. je ekskluzivni uvoznik za blagovno znamko otroških oblačil in dodatkov
Wenice. V letu 2007 smo našo veleprodajo razširili še na maloprodajo in odpiramo verigo
trgovin Wenice z najlepšimi otroškimi oblačili od nič do 15 let po vsej Sloveniji. Zaenkrat
smo prisotni v naslednjih krajih: Šenčur (poslovna cona), Murska Sobota (BTC), Velenje
(Nakupovalni center Velenje), Vrhnika (Spar center), Ormož (Holermuos center), Nova
Gorica (nasproti Perle), Ilirska Bistrica (poleg Spar centra), Kamnik (bivša Metalka),
Postojna, Celje (Nova vas), Slovenska Bistrica, Tržič, Ljubljana (Plava laguna), Maribor
(Leclerc center) in Rogaška Slatina (Spar center).
Značilnost oblačil Wenice je, da ponujajo nešteto kombinacij in se lepo prepletajo z modnimi
dodatki, kot so kape, klobuki, šali. Prva skupina oblačil je namenjena najmlajšim do drugega
leta starosti. Prevladuje bombaž, pri posameznih oblačilih pa je bombaž kombiniran z
elastanom. Druga skupina oblačil je namenjena otrokom od tretjega do sedmega leta starosti.
Otroci lahko izbirajo tako med oblačili za šport in prosti čas kot tudi za šolo in druge posebne
priložnosti. Naslednja skupina zajema otroke od osmega do dvanajstega leta, zagotovo pa
bodo nekaj zase našli tudi malce starejši najstniki. Letošnjo jesen smo svoji ponudbi dodali
čevlje (21-36) in širimo program za dojenčke, s pomladjo 2008 pa bomo v ponudbo vključili
tudi spodnje perilo, kopalke in modne dodatke kot so pasovi in torbice.
Da bi našo znano blagovno znamko Wenice spoznali tudi vi, smo se odločili, da jo
predstavimo tudi vam in vašim članom. V ta namen smo z vami pripravljeni skleniti
sodelovanje v obliki 10% popusta, ki bi ga nudili vsem vašim članom na redne nakupe v
trgovinah Wenice ob predložitvi članske izkaznice SVIZ-a, vi pa bi to ugodnost objavili na
internetu in v vašem internem časopisu.
Seveda smo pripravljeni še na druge oblike sodelovanja, zato smo vam za vse nadaljnje
informacije in vprašanja na voljo na tel: 04 2519 338 ali e-mail: laura.jerebic@3-l.si.
V pričakovanju sodelovanja z vami se vam najlepše zahvaljujem.
Lep pozdrav,
3L, d.o.o.,
Laura Jerebic, vodja maloprodaje.

