Przykładowe teksty

Sklep internetowy - teksty do produktów - kubków i
koszulek

OPISY PRODUKTÓW
(kubki, koszulki)

Kielce – Stolicą mody

Co to za hasło?
⁃

Kielce – Stolicą Mody jest opinią wyrażoną przez Prezydenta Kielc, który tak
właśnie postrzega to miasto. Hasło bardzo chwytliwe, podobna nawet cała Polska
już o tym wie, dzięki stacji TVN i innym dziennikarzom, którym bardzo się to
stwierdzenie spodobało. Nam też i dlatego trafiło na nasze produkty.

Dziki dzik

Co to za hasło?
⁃

Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Wszyscy o tym wiemy. Ale o
tym, że Dzik zasłużył się miastu Kielce to już pewnie wie mniej osób. W skrócie
chodzi o kielecką legendę z Mieszkiem w głównej, a dzikiem w drugoplanowej roli.
Dzięki ciekawym snom i znalezieniu w Puszczy Jodłowej wielkiego kła dzika,
Mieszko postanowił zbudować tu osadę. Miasto zawdzięcza swą nazwę właśnie
niezwykłym kłom, a od 2006 roku pomnik Dzika, stojący w Centrum Kielc,
promowany jest jako symbol tego miasta, lub jak kto woli- jako maskotka tej osady.
Zapraszamy zatem do Kiełc, znaczy się Kielc.

Liryka, Epika, Kielce

Co to za hasło?
Kielce są jak dramat w literaturze, pełne akcji, ciekawych postaci, które poprzez swoje
dialogi opisują nam świat zewnętrzny. Szkoda, że nie zawsze jest Deus ex Machina, który
nagle pojawia się na scenie i w niewytłumaczalny sposób zmienia kolej rzeczy...

Made In Kielce

Co to za hasło?
N i e m y l i ć z M a d e I n C h i n a , u n a s o z n a c z a t o j a ko ś ć , o r y g i n a l n o ś ć ,
ponadprzeciętność...Czyli skoro mieszkańcy są tacy, to również ich wytwory należą do
najlepszych. Jak chociażby ten kubek. Kup, a się przekonasz :D

Lotnisko Obice

Co to za hasło?
Każde większe miasto ma swoje lotnisko. A już niewyobrażalnym jest, by Polska Stolica
Mody go nie miała. Dlatego czekamy, aż pierwsze klientki z Mediolanu pojawią się w
naszych Obicach. Na razie pasą się tam krowy czy jest tam ściernisko, ale poczekajmy
jeszcze trochę – w tym miejscu będzie wielkie lotnisko ;)

Przykłady opisów produktów,
których jeszcze nie ma w sklepie

Koszulka Tu Kielce
Co to za hasło?
„Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają” - pewnie znacie ten utwór Liroya, pewnie znacie
też powiedzenie, że każdy Kielczanin nosi przy sobie ów nożyk. A wiecie, że zaczęło się od
tego, że pod koniec XIX i z początku XX wieku w naszym regionie produkowano wyroby
metalowe, a co za tym idzie – faktycznie noży nam nie brakowało. Ale uspokajamy, w
naszym regionie nie latamy z nożami po ulicach, co najwyżej wręczamy je przybyłym na
pamiątkę.

Koszulka CK Bomba
Co to za hasło?
Przekonajcie się sami, dlaczego nasze dziewczyny nazywamy CK Bombami ;)

Koszulka CK Civitas Kielcensis
Co to za hasło?
CK to litery w naszym pięknym herbie, nie mylić ze znaną odzieżową marką na świecie.
My byliśmy pierwsi :D I znaczy to tyle co „miasto Kielce” lub „mieszkańcy Kielc”.

Koszulka Inwestorzy Korony
Co to za hasło?
Jeśli jesteście fanami piłki nożnej, to na pewno śledzicie poczynania naszej lokalnej
Korony Kielce, czy jak się ona tam dziś już nazywa. Z przykrością stwierdzamy, że jakoś
nie można znaleźć inwestorów dla naszej czerwono żółtej drużyny. Hmm, nie znacie
jakiegoś bogatego Senegalczyka? :D

Koszulka Wzgórze Apaczów
Co to za hasło?
Legenda miejska mówi, że na pewnym wzgórzu była pewna pijalnia, w której pewni
panowie lubili pić i to podobno morza trunków. Przesiadywali tam tak często, aż kolor ich
oblicza zmienił się z bladej twarzy w kolor krwistego jabłka. A potem wieść się rozniosła
po całym mieście, że Wzgórze to ma swoich Apaczy, a sławę otrzymało dzięki trzem
ziomkom, którzy wsławili się jako Wzgórze Ya-Pa-3. Dziś już nie ma ani pijalni, ani
Apaczy, ani Wzgórza Ya-Pa-3. Ale koszulka jest :D

Koszulka Pasiak Świętokrzyski
Co to za hasło?
Chociaż pasiak kojarzy się pejoratywie zapewniamy Was, że nie ma on nic wspólnego z
więziennym strojem. Pasiak to najsłynniejszy wzór w świętokrzyskim ludowym stroju.
Zapaska naszej krainy noszona jest dumnie przez najsłynniejszą kielecką damę –
Genowefę Pigwę. A dziś mamy dla Was naszą pasiakową wariację, nieco przypominającą
(jakby już mocno drążyć temat) logo pewnego Pasażu w naszym mieście. Bo jakbyście
jeszcze nie wiedzieli, w naszej krainie każda dama musi dobrze wyglądać, dlatego mamy
mnóstwo Galerii Handlowych.

PRZYKŁAD OPISU „O NAS”
O projekcie
Idzie nowe
Idąc z duchem czasu i wszechobecnymi zmianami zmieniliśmy się i my. Znacie nas z
projektu Kielce wczoraj. Kielce dziś, który nieprzerwanie od ponad 8 lat serwował Wam
historię zmieniających się Kielc. Powstał jako szkic tego, co dziś Wam chcemy
zaprezentować.
Projekt Kielce – a co to?
Projekt Kielce był od początku pomysłem skupiającym nie tylko prezentację historii
miasta, ale i będącym obserwatorem zmieniających się Kielc i po trochu komentatorem
tego, co w naszym mieście się dzieje. Dlatego Kielce wczoraj.Kielce dziś będzie nadal
istniało, ale jako jedna z gałęzi Projektu Kielce.
Do naszych działań chcemy zaliczyć promocję miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego,
ale nie taką typową, standardową. Jako Kielczanie mamy świadomość, że nasze miasto
jest wyjątkowe, a nasz region niepowtarzalny. Znamy jego mocne, jak i słabe strony.
Znajdziecie u nas zatem linie produktów, które pokazują obie twarze. Nie brakuje zatem
projektów groteskowych, ironicznych i absurdalnych, komentujących ostatnie
wydarzenia na lokalnej arenie, a także tych, które odwołują się do stereotypów. Jeśli
szukacie tutaj typowej widokówki z Kielc, czy kubka z Kadzielnią w tle, to się
rozczarujecie...
A co u nas znajdziecie?
⁃

niebanalne koszulki,

⁃

oryginalne bluzy,

⁃

piękne kubki,

⁃

śmieszne torby bawełniane,

⁃

w przyszłości chcemy też przygotować kartki, magnesy na lodówkę, a nawet

⁃

scyzoryki z naszym logo ;),
a także szykujemy inne produkty, które jeszcze dla Was wynajdziemy i o których na
pewno będzie głośno.

⁃
⁃

Co możemy Wam zagwarantować?

⁃

lubimy jakość i to dajemy Wam w naszych produktach,

⁃

jesteśmy estetami i dlatego przywiązujemy wagę do piękna wykonania,

⁃

cenimy sobie oryginalność i tego możecie być pewni kupując nasze produkty.

Po co to robimy?
Czym jest Stolica Mody, bez swoich projektów? A skoro nasze piękne miasto Kielce
zostało nieoficjalnie polską stolicą mody, czujemy się zobowiązani do stworzenia lokalnej
linii produktów. Głęboko wierzymy, że Projekt Kielce, zostanie przyjęty życzliwie.
Jako by nie było Kielce stolicą mody – hasło zobowiązuje ….

