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Bár a nyolcvanas évek végén már foglalkoztunk a Dry Fashion termékeivel, most újból elõvettük õket. A cég a
szárazruhák specialistája. A korábbihoz képest jelentõsen bõvült a kínálat, egész magas szintû holmikat is csinálnak,
de megmaradtak a megfizethetõ árszínvonalú termékek is. Ráadásul nem Kínában készíttetik a ruhákat, mint a többi
gyártó, hanem otthon, Németországban. Igen jó munkaszervezés mellett az elõkészített elemekbõl 1 nap alatt
összeállítják a megrendelt ruhát, a második napon már fel is adják a címzettnek.
A kép a legmenõbb cuccot mutatja (Gore-tex anyagból). De nem kell rögtön a csúcson kezdeni. Igen normális minõségû,
lélegzõ, három rétegû ruhák már fele áron is megkaphatók, a PVC vagy nylon ruhák még annál is olcsóbban.

Különösen az ifjú vitorlázók, akik már nemritkán márciusban vízreszállnak, elõszeretettel viselik az egyébként
meglehetõsen utálatos trockent vagy szárazruhát. Normális ember nem érzi jól magát benne, mert iszonyatos
zártság-érzést kelt, de hát a gyerek egészsége mindennél fontosabb.
A mellékelt katalógus alapján veszünk fel rendeléseket, melyeket - a gyár ígérete szerint - egy héten belül át is tudunk
adni a megrendelõnek.
Mivel ezeket a ruhákat nagykerben nem forgalmazzuk, egészen elfogadható árszintet tudtunk kikalkulálni - gondolva
azokra a szülõkre, akik nem szívesen adnak ki százezreket arra a két-három évre, amíg a gyerek ki nem növi a holmit.
Csináltunk néhány árösszevetést. A leggyakrabban elõforduló Basic típust általában 289 euróért (+ postaköltség) adják
a legnagyobb német internetes áruházak. Mi honi átvétellel 269 euróért adjuk. A kissé igényesebbeknek sem kell
mélyen a pénztárcájukba nyúlni: a három rétegû, aktív lélegzõ ruha ára 322 euro. Ilyen minõség az európai piacon
már közel 400-ba kerül. Ráadásul az extrákat pedig önköltségen adjuk hozzá: latex lábfej, neoprén nyak és
mandzsetta, stb.
Ez tehát nem is annyira kereskedelmi tevékenység, inkább egyfajta hozzájárulás vitorlázó gyermekeink
egészségének megõrzéséhez.
itt lehet letölteni a rövidített katalógust: Dry Fashion katalógus és árlista
Az aktuális árak a webáruházban láthatók a Személyes felszerelések fejezeten belül!!!!

http://www.marina.hu

Powered by Joomla!

Generated: 22 May, 2013, 18:46

