Młoda projektantka startuje w Iławie w butiku RUCCOL!
[ZOBACZ ZDJĘCIA!]
data aktualizacji: 2017.09.23

RUCCOL - pod taką nazwą przy ulicy 1 Maja w Iławie działalność rozpoczął na początku
września butik, jakiego w naszym mieście jeszcze nie było. To miejsce pełne pozytywnej
kobiecej energii, kreatywnych pomysłów, no i oczywiście świetnych ciuchów w bardzo
przystępnych cenach. Ofertę znanych odzieżowych marek, uwielbianych zarówno przez
nastolatki, jak i kobiety dojrzałe, które lubią wyglądać młodo, uzupełnia coś, czemu nigdy
nie dorówna żadna sieciówka. Mamy tu odzież zaprojektowaną i uszytą przez młodą
projektantkę, iławiankę Aleksandrę Lewandowską. Można też zamówić coś wyjątkowego, co
projektantka stworzy specjalnie dla nas.
OUTLET Z MARKAMI UWIELBIANYMI PRZEZ KOBIETY
Zara, New Look, Mohito, Primark, Marks&Spencer, H&M, Reserved, Bershka, czy Stradivarius - to
przykłady metek, jakie znajdziemy w butiku RUCCOL w Iławie. Fanki wypraw na zakupy rozpoznają
na tej liście kilka marek, których w naszym mieście nie kupimy w żadnym innym miejscu.
- Postawiłyśmy na format outletu, dzięki czemu znane marki można u nas kupić

w naprawdę atrakcyjnych cenach - mówi manager sklepu Dorota Bilicka. - Odzież w
butiku RUCCOL to nowe ubrania pochodzące z końcówek kolekcji, wyprzedaży,
likwidacji sklepów oraz ubrania i buty poekspozycyjne, w większości z metkami
producenta.
Dominują ubrania dla kobiet, ale coś dla siebie w nowym butiku przy 1 Maja znajdą także mężczyźni.
W sklepie RUCCOL modnie i niedrogo ubierzemy też dziecko. Ceny zaczynają się już od około 10 zł,
a górna granica to około 100 zł. Łowcom okazji polecamy piątki - to dzień wyprzedaży i jedyny dzień
w tygodniu, gdy w butiku pojawia się odzież używana. Warto też pamiętać, że wymienione topowe
marki szyją nie tylko dla rozmiaru 36. W sklepie RUCCOL ubiorą się też panie o bardziej krągłych
kształtach. Wiele ubrań dostępnych jest w rozmiarze XXL.
PROJEKTOWANIE I SZYCIE NA MIARĘ
Butik RUCCOL na lokalnym rynku najbardziej wyróżnia projektantka i współpraca z innymi
lokalnymi przedsiębiorcami. Iławianka Aleksandra Lewandowska to młoda artystka - projektantka,
modelka, stylistka.
- Pasja do tej dziedziny, zainteresowanie szyciem i projektowaniem były w moim
życiu obecne odkąd pamiętam, pierwsze próby podejmowałam już w dzieciństwie
- mówi projektantka RUCCOL Aleksandra Lewandowska. – Działania w sklepie to dla
mnie dodatkowy impuls i motywacja, by poświęcić tej pasji więcej czasu. Pracuję
też jako modelka, więc moda to dziedzina obecna w moim życiu na co dzień.
Własny projekt i własne wykonanie - jednym z takich ubrań jest prezentowana na głównym zdjęciu
sukienka z kwiatowymi motywami. Takiej autorskiej, kreatywnej odzieży w butiku będzie się
pojawiało coraz więcej. Przyjmowane są też zamówienia na projektowane i szyte na miarę ubrania.
To szansa, by mieć coś absolutnie niepowtarzalnego, dopasowanego do naszych kształtów i
osobowości, wykonanego ręcznie i od serca.
ARTYSTYCZNA ENERGIA
Kreatywność widać nie tylko w projektach ubrań, ale i w samym wnętrzu butiku na Podleśnym.
Mamy tu przykłady niecodziennych zastosowań różnych materiałów budowlanych. Lada, stoliki,
ozdoby - wszystko to zostało wykonane samodzielnie i własnoręcznie przez właścicieli RUCCOL.
Gustu i wyczucia estetyki menadżera sklepu wystarczy na pewno także, by doradzić innym. Zakupy
można tu zrobić, korzystając z rad stylistki, w tym także w zakresie doboru butów i akcesoriów dodatków, które znajdziemy w RUCCOL.
SKLEP I PO PROSTU PRZYJAZNE MIEJSCE
RUCCOL zaprasza na zakupy, ale też na rozmowę, na kawę, do współpracy. By poczuć energię tego
miejsca, trzeba tu po prostu przyjść.
- "Współpraca z Iławą" - to przyświecające nam hasło - opowiada Dorota Bilicka. Często organizujemy konkursy (po szczegóły zapraszamy na naszego
Facebooka), a nagrodami są z reguły vouchery na produkty i usługi
przekazywane przez innych przedsiębiorców z naszego miasta. W ten sposób
nasz butik i inne lokalne biznesy wzajemnie się wspierają i promują. RUCCOL

jest też przyjazny dzieciom, zadbałyśmy o przygotowanie specjalnego regału z
atrakcjami dla najmłodszych oraz konkursów.
W sklepie - w dobrze wyeksponowanym miejscu - jest też "magiczny srebrny kapelusz". Trafiają tu
zakupowe paragony, które biorą następnie udział w losowaniu nagród. To kolejny dobry powód, by
odwiedzić RUCCOL!
Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku od 10 do 18
a w soboty od 10 do 14.
Iława, ul. 1 Maja 20B.
RUCCOL w internecie: http://ruccol.pl/.
Galeria: http://www.infoilawa.pl/galerie/test,01587
Publikacja reklamowa.
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