Woodies® - polska marka atestowanych mebli niemowlęcych wyprodukowanych zgodnie z
normami bezpieczeństwa obowiązującymi na teranie Unii Europejskiej oraz Wielkiej
Brytanii.
Produkty projektowane oraz wytwarzane są w Polsce pod ścisłym nadzorem, certyfikowane
pod względem bezpieczeństwa i jakości. Meble produkowane są ze starannie wybranych
partii sosny, pierwszej klasy, a firma współpracuje tylko z lokalnymi dostawcami.
Głównym filarem marki Woodies® jest bezpieczeństwo, które w swojej filozofii założyciele
rozszerzają do bezpiecznej, odpowiedzialnej i zrównoważonej produkcji i lokalnego wsparcia
społeczności i przyrody. Surowce pozyskiwane są w sposób ekologiczny, lokalnie z
uwzględnieniem ograniczenia emisji CO2.
Ambicją marki jest zyskanie zaufania, które zaowocuje rozpoznawalnością Woodies® w
oczach przyszłych i obecnych rodziców jako lidera w branży mebli niemowlęcych i eksperta
w kwestii bezpiecznego snu.
Funkcjonalny design na światowym poziomie w przystępnej cenie to kolejny mocny
fundament firmy. Woodies® przykłada ogromną wagę, by łóżeczka były nie tylko
bezpieczne, ale i piękne. Poszukując coraz to nowszych i innowacyjnych rozwiązań,
projektuje również modele łóżeczek jedyne w swoim rodzaju, których oryginalność
potwierdzają zgłoszenia patentowe i liczne nagrody.
Marka chce oferować produkty i meble niemowlęce, których wysoka jakość i funkcjonalność
będzie wychodzić naprzeciw wciąż rosnącym oczekiwaniom nowoczesnych rodziców.
Kontakt z klientem i standardy obsługi klienta są kluczowym wskaźnikiem w strategi
zarządzania doświadczeniem klienta. Bliskość firmy w kanałach Social Media, szybkość
dostosowania się do rosnących oczekiwań ze strony przyszłych i obecnych rodziców to
wizytówka marki.

Linki do publikacji:
VOGUE POLSKA
https://www.vogue.pl/a/woodies-bezpieczenstwo-przede-wszystkim
GALA
https://www.gala.pl/artykul/te-lozka-dzieciece-polskiej-marki-sa-hitem-instagrama-wybralyje- m-in-anna-lewandowska-i-ola-zuraw-200529010558
SE.PL
https://sport.se.pl/pozostale/wiemy-ile-kosztuje-lozeczko-drugiego-dziecka-lewandowskichstac-na-nie-kazdego-aa-3LPy-Jpph-t5KH.html
https://sport.se.pl/pozostale/wiemy-ile-kosztuje-lozeczko-drugiego-dziecka-lewandowskichstac-na-nie-kazdego-aa-3LPy-Jpph-t5KH.html

„Warto docenić, że łóżeczko wybrane przez Lewandowskich to produkt polskiej marki "Woodies"!

VIVA
https://viva.pl/styl-zycia/wyprawka-dla-dziecka-zobacz-jak-anna-lewandowskaprzygotowala-wnetrza-laury-125546-r1/\
„Anna Lewandowska zdecydowała się na aranżację pokoju dziecięcego w modnych odcieniach - dominuje tam biel oraz
beż. „

ESKA
https://www.eska.pl/hotplota/news/klara-lewandowska-czeka-na-rodzenstwo-w-jegopokoiku-znamy-cene-lozeczka-aa-w63j-kA1o-yShx.html
„Nie można odmówić im dobrego stylu. Para wybrała łóżeczko polskiej firmy.”

PARTY
https://party.pl/newsy/anna-lewandowska-pokazala-piekny-pokoik-drugiego-dzieckaspojrzcie-na-to-lozeczko-126761-r1/
„Spójrzcie na to łóżeczko! „Anna i Robert Lewandowscy wybrali naprawdę piękne łóżeczko. Na fotce Klara pozuje w
pokoiku braciszka lub siostrzyczki! Uwielbiamy takie wnętrza! ”

ŁADNE BEBE
https://ladnebebe.pl/top-lozeczek-dla-niemowlat/
WARSZAWA NON STOP
https://warszawanonstop.pl/jak-wybrac-odpowiednie-lozeczko-dla-niemowlaka-czylozeczko- dzieciece-i-niemowlece-2w1/
MAKE COOKING EASIER
http://www.makecookingeasier.pl/?s=Woodies
PODZIARANY TATA
https://podziaranytata.pl/2018/10/pokoik-dzieciecy-od-projektupo.html?fbclid=IwAR2GayWzm4_sHovZUIPmekRKCTnb6UmvdJEJreCG_iQSTYV
A3l9yehdP A_4
LIL YLIFE.PL

http://lilylife.pl/idealne-lozeczko-dla-noworodka-na-co-zwrocic-uwage-i-jak-urzadzic-kacikmaluszka-w-sypialni-rodzicow/?fbclid=IwAR2tanVvUX2MP0-0SpEjdrb6CyR-AqxcHg9IMbEIsLvd0ZnrXTEy2ZtiRc
Programy telewizyjne:
Domowe Rewolucje
https://player.pl/programy-online/domowe-rewolucje-odcinki,4952/odcinek2,S03E02,113188
Dorota Was Urządzi
https://player.pl/programy-online/dorota-was-urzadzi-odcinki,2487/odcinek12,S02E12,36937

Polowanie na mieszkanie

https://player.pl/programy-online/polowanie-na-mieszkanie-odcinki,4570/odcinek3,S01E03,63400
Pytanie na śniadanie
https://pytanienasniadanie.tvp.pl/38101694/niepokojacy-raport-uokiku-uwazajcie-nalozeczka-i- kolyski
Woodies & See Bloggers - partner i sponsor nagrody w kategorii Odkrycie Roku 2019.
https://www.facebook.com/SeeBloggers/posts/1305823986238155
Popularni rodzice
Anna Lewandowska - wielokrotna medalistka mistrzostw świata, Europy i Polski w karate,
autorka popularnego bloga Healthy Plan by Ann, założycielka marek Baby by Ann oraz
Foods by Ann, trenerka personalna, prezenterka telewizyjna i działaczka społeczna.
https://www.instagram.com/p/B_X-WiYh0WB/?utm_source=ig_embed
Polskie sześcioraczki
https://www.instagram.com/p/B038xCmoTJi/
Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski – Sylwia Przybysz to znana polska piosenkarka oraz
youtuberka. Jej partner, Jan Dąbrowski, to video blogger i prowadzący program The Voice
Kids. https://www.instagram.com/p/B8or9zBFS1y/
https://www.youtube.com/watch?v=zTLNL4Pwnm4
Karolek i Joanna Opioła (@ajsza1024) - video blogger, prowadzący kanał z ponad 2 mln
subskrypcji.
https://www.instagram.com/p/BrNsr6_Hfdj/
https://www.youtube.com/watch?v=yHNnA7q2S30
Aleksandra Żuraw – uczestniczka programu Top Model, założycielka marki odzieżowej
LaGrue i działaczka społeczna.
https://www.instagram.com/p/B_h_ZVKoIwI/?utm_source=ig_embed
Joanna Cymbalista - video bloggerka, prowadząca jeden z najpopularniejszych kanałów
beauty na polskim youtubie.
https://www.youtube.com/watch?v=jO7UOQa_aro
https://www.instagram.com/p/ByvNsQZoYfK/
Magdalena Pyznar – instagramerka, zawodowa tancerka oraz autorka bloga.
https://www.instagram.com/p/B-UuQkkHzlr/
Anna Czartoryska – Niemczycka – aktorka, piosenkarka oraz ambasadorka Fundacji
ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom.
https://www.instagram.com/p/B0EHzp7CO0z/?utm_source=ig_embed

Anna Gzyra – aktorka, znana z popularnych polskich seriali, takich jak na przykład ,,M, jak
miłość’’.
https://www.instagram.com/p/BeqPthvnBXD/
Anna Rogowska - polska olimpijka, zdobywczyni złotego modelu mistrzostw świata w
Berlinie w skoku o tyczce.
https://www.instagram.com/p/BrQZUbJAGKB/
https://www.instagram.com/p/BtBoV0WA6H6/
Zofia Cudny - współzałożycielka bloga Katarzyny Tusk – makelifeasier.pl, oraz autorka
najpopularniejszego bloga kulinarnego, makecookingeasier.pl.
https://www.instagram.com/p/B_5XLgzJeM0/ http://www.makecookingeasier.pl/nasniadanie/zapach-maslanych-racuchow-w-starym-nowym- domowym-otoczeniu/
Jakub Urbaniak - działacz społeczny, video blogger oraz autor bloga - podziaranytata.pl.
https://www.instagram.com/p/BsqF8GGny6A/
https://www.youtube.com/watch?v=LSdl1J7erbA
Lili Antoniak – znana instagramerka, laureatka nagrody SeeBloggers w kategorii „Odkrycie
roku 2019”.
https://www.instagram.com/p/Bkw4hdeABla/
Siostry ADiHD - prezenterki telewizyjne, trenerki fitness, współzałożycielki Fit and Jump.
https://www.instagram.com/p/BkvMnn2A8gW/
Kornelia Wiśniewska – instagramerka, nominowana w plebiscycie #HasztagiRoku w
kategorii „Instagramer”.
https://www.instagram.com/p/BWwz2ZqHUp/?fbclid=IwAR1w8J_7T6JhNkoRjMWXfWogW5jjhSgOIjor5hY6hcHZPA5lTGBj2OpmM
VM
Anita Szydłowska – instagramerka, tancerka oraz uczestniczka programu „Ślub od
pierwszego wejrzenia”.
https://www.instagram.com/p/B--SwhnpTyn/
https://www.instagram.com/p/Buln-ZQA6cM/

