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Kobiece biznesy wspierające inne kobiety!
Czerwona Szpilka nie byłaby tak wyjątkowa, gdyby nie wspaniała
społeczność ambitnych i przedsiębiorczych kobiet, które inspirują i
motywują się nawzajem!
Te przedsiębiorcze kobiety prowadzą świetnie funkcjonujące biznesy,
które cechują się bogatą ofertą produktów i usług z których warto
skorzystać. Nasz szpilkowy team zna je od podszewki i z czystym
sumieniem poleca, bo... same je testowałyśmy!
A co, jeśli powiemy Ci, że raz w miesiącu dostaniesz od nas wyjątkowy
dodatek do newslettera, w którym znajdziesz atrakcyjne oferty oraz
dedykowane rabaty?
Zainteresowana? Sprawdź co przygotowałyśmy
naszymi Klubowiczkami i Partnerami!

dla Ciebie wspólnie z
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Dołącz do wirtualnego klubu
czerwonej szpilki!
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Czerwona Szpilka jeszcze bliżej Ciebie!
Mamy dla Ciebie świetną nowinę! Teraz już nie ma znaczenia gdzie
mieszkasz - możesz zostać Klubowiczką Czerwonej Szpilki dołączając do
Wirtualnego Klubu kobiet ambitnych, przedsiębiorczych i niezwykle
kreatywnych! JUHU!
Praktyczne szkolenia, kursy online i webinary, własna wizytówka i wywiad
na stronie czerwonaszpilka.pl, konsultacje biznesowe, promocja swojej
marki dzięki eksperckim artykułom na szpilkowym blogu, oraz możliwość
zaprezentowania swojej oferty w newsletterowym dodatku - to tylko kilka
z wspaniałych możliwości, które Ci proponujemy! Zależy nam na
wspieraniu kobiecych biznesów, dlatego proponujemy Ci wyjątkowy rabat!
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mamy dla Ciebie PREZENT
niespodziankę!
30 % rabatu na pakiet RED - wirtualny
oferta ważna do końca czerwca 2020 roku
Kochana - skontaktuj się z nami:
kontakt@czerwonaszpilka.pl
Czekamy właśnie na Ciebie!
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Który pakiet odpowiada Ci
najbardziej?
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Strefa oddechu
Czym się zajmuje?
STREFA ODDECHU oferuje zabiegi w komorze hiperbarycznej. To miejsce, w którym się
zrelaksujesz i nabierzesz głębszego oddechu. Relaks zapewni czysty tlen w środowisku o
zwiększonym ciśnieniu.Terapia hiperbaryczna wspomaga leczenie wielu chorób, jest
także polecana osobom uprawiającym sport i wszystkim, którzy dążą do zdrowego stylu
życia.

Strefa oddechu zaprasza do siebie już od pierwszego czerwca!
Wszystkie informacje znajdziesz na stronie: www.strefaoddechu.pl
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Oferta specjalna:
Strefa Oddechu przygotowała dla Ciebie kilka fantastycznych ofert:

Rabat w wysokości -20% na wszystkie zabiegi w czerwcu
Darmową sesję dla rodzica, którego dziecko ma wykupiony
zabieg (promocja łączy się z powyższą)
W dniach 15-19 czerwca honorowi krwiodawcy mogą
skorzystać z promocji
-50% na vouchery na 5 sesji (regularna cena za 5 sesji to 900
zł. ta promocja nie łączy się z innymi).
Zapraszam!
- Joanna Gransort,
właścicielka firmy Strefa Oddechu
tel: +48 530 226 366
e-mail: kontakt@strefaoddechu.pl
www.strefaoddechu.pl
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Home Staging Wroclaw
metamorfozy wnetrz

Czym się zajmuje?
Od pierwszego zobaczenia nieruchomości, Marta już wie czego ono potrzebuje, aby
zrobiło efekt WOW. Kiedy wchodzi do danej przestrzeni, od razu czuje jej duszę i już na
miejscu tworzy wstępny pomysł na aranżację.

-

Gruntowny remanent w domu czy mieszkaniu oraz pozbycie się z niego wielu
niepotrzebnych rzeczy, może odbić się bardzo pozytywnie na naszej psychice i odmienić w
sposób diametralny nasze życie. Zmiany nie muszą się kojarzyć od razu z dużym remontem.
Czasem wystarczy wprowadzić kilka drobnych przemian w postaci zamiany zasłon,
poduszek, obrazów, narzuty i dodatków. Można pokusić się na trochę więcej. Jeżeli
zamierzamy zmienić wygląd swojego domu, najszybciej i najtaniej można to zrobić za
pomocą farby. Mam na myśli zmiany kolorów na ścianie poprzez przemalowanie ich bądź
położenie tapety, które bardzo lubię.
Szczegółowy projektu znajdziesz na Facebooku: www.facebook.com/martadrozdhomestaging
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Oferta specjalna:
Przyszła wiosna, wiec zdecydowanie jest to czas, aby nadać świeżości swojemu wnętrzu. Z
tym newsletterem otrzymujesz:

Rabat w wysokości 20% na: metamorfozę wnętrza,
home staging, aranżację wnętrza
termin ważności promocji: do końca czerwca 2020 roku.

Do zobaczenia w Twoim domu!
- Marta Drozd, home stager & dekorator wnętrz
tel: + 48 512 520 931
e-mail: martabojor@wp.pl
www.facebook.com/martadrozdhomestaging
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B.Beauty - Centrum Spa, Medycyna
Estetyczna i Kosmetologia
Czym się zajmuje?
Gabinet stworzony został z myślą o osobach, które chcą dbać o swój wygląd w przyjaznej i
intymnej atmosferze, w kameralnym miejscu. B.Beauty – Centrum Spa, Medycyna
Estetyczna i Kosmetologia Posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i sprzęt, aby
przeprowadzić szereg usług z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientek, powstał sklep internetowy z kosmetykami
profesjonalnych marek do pielęgnacji twarzy i ciała. Istnieje możliwość zamówienia przesyłki
bezpośrednio do domu, oczywiście z zachowaniem należytych środków ostrożności. Istnieje
również możliwość zasięgnięcia konsultacji kosmetologicznej przez platformę zoom, po
uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie.
Szczegółową ofertę sklepu znajdziesz na stronie: www.strefakobieca.com
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Oferta specjalna:
Czas zadbać o swoją skórę!. Za zakupy kosmetyków powyżej 349 zł otrzymasz od
B.Beauty:

rabat w wysokości 20% na cały koszyk z kodem:
Czerwonaszpilka
termin ważności voucherA: do 30 czerwca 2020 roku.
Zapraszam do kontaktu z naszym zespołem.
- Klaudia Bogumiła Markiewicz, właścicielka firmy B.Beauty – Centrum Spa, Medycyna
Estetyczna i Kosmetologi
tel: +48 796 049 312
e-mail: infob.beautyspa@wp.pl
www.strefakobieca.com
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ECOPOL
Hale namiotowe i Magazynowe

Czym się zajmuje?
Firma ECOPOL od lat specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i wynajmie obiektów o
charakterze tymczasowym, czyli hal namiotowych, magazynów halowych oraz
zadaszeń. Wieloletnie doświadczenie pozwala na dostosowanie produktu do
indywidualnych wymagań klienta.
Hale oferowane przez Ecopol przystosowane są do szybkiego montażu, a ich
wielofunkcyjność sprawia, że nadają się na różnego rodzaju imprezy plenerowe: festyny,
urodziny, targi, wystawy, bankiety oraz wesela. Znajdują zastosowanie również w formie
magazynów, ujeżdżalni dla koni i obiektów sportowych.
Szczegóły oferty znajdziesz na ich stronie: www.ecopol24.pl
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Oferta specjalna:
Chciałabyś skorzystać z usług ECOPOL? Fantastycznie! Na hasło "Czerwona Szpilka”
otrzymasz aż:

10% rabatu na wynajem bądź zakup oferowanych przez
ECOPOL Produktów.
termin ważności promocji: do 30 czerwca 2020 roku.

Zapraszam do kontaktu z naszym zespołem.
- Ilona Jaworek, współwłaścicielka firmy ECOPOL
tel: + 48 691 608 613
e-mail: biuro@ecopol24.pl
www.ecopol24.pl
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Ewa-medicAL
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zaopatrzenie medyczne i kosmetyczne

Czym się zajmuje?
EWA-MEDICAL z Wrocławia całą strefę Beauty zaprasza.
Mamy tu produkty dla kosmetyczek i lekarzy, i znajdzie się tu coś dla weterynarzy.
Lakier, pilnik czy też cążki - jest u nas wszystko, oprócz książki.
Dezynfekcja - proszę bardzo! Z rękawicą duet stworzą, każdy gabinet i salon otworzą.
Gdy profesjonalnie się tym nie zajmujesz, to i tak coś u nas kupujesz.
RefectoCil też tu mamy i o Twoje rzęsy zadbamy.
Kiedy Ci coś doskwiera, weź rajstopy firmy Veera!
Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: www.emedical24.pl
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Oferta specjalna:
Za zakupy w EWA-MEDICAL otrzymasz wspaniałą zniżkę:

rabat w wysokości 5% na cały asortyment z kodem:
kobietywczerwonychszpilkach*
termin ważności promocji: do 30 czerwca 2020 roku.
*rabat nie łączy się z promocjami widocznymi na sklepie

Wejdź do naszego świata!
- Ewa Stępniewska, właścicielka firmy EWA-MEDICAL
tel: +48 533 550 703
e-mail: biuro@ewa-medical.pl
www.emedical24.pl
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Prezent od Magdaleny Szewczuk!
30% rabatu na godzinną konsultację
biznesową online!
na hasło: czerwonaszpilkaonline
Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: www.czerwonaszpilka.pl/produkt
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-Zukowska Treningi
Trener personalny

Czym się zajmuje?
Żukowska Treningi to wrocławska firma wyspecjalizowana w treningu personalnym. Wizją
przyświecającą działalności firmy jest "Trening dla ciała. Trening dla duszy”. Trzon
działalności stanowią: treningi personalne, treningi dla kobiet w ciąży i pilates.
Dopełnieniem wyżej wymienionych usług są konsultacje zdrowotne i dietetyczne.
Małgorzata, właścicielka Żukowska Treningi, ma 15-letnie doświadczenie w branży fitness. W
tym czasie zajmowała się treningami indywidualnymi i grupowymi. Dzięki tym formom pracy
zyskała olbrzymie doświadczenie, jednocześnie ucząc się jak ważne jest zrozumienie
indywidualnych oczekiwań swoich klientów.
Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: www.zukowskatreningi.pl
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Oferta specjalna:
Zadbaj o formę i zdrowie na lato i skorzystaj z usług Małgosi, która proponuje Ci:

Konsultację żywieniową online
termin ważności voucherA: do końca Czerwca 2020 roku.

Do zobaczenia na konsultacji online!
- Małgorzata Żukowska, właścicielka & trener personalny w firmie Żukowska Treningi
tel: +48 792 040 813
e-mail: zukowskatreningi@gmail.com
www.zukowskatreningi.pl
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PrawoKobiet
serwis prawny stworzony dla kobiet

Czym się zajmuje?
Celem zespołu PrawoKobiet jest pomóc Wam - KOBIETOM - zdobyć
odpowiedzi na nurtujące Was pytania, uzyskać wiedzę i doświadczenie,
które
pozwolą
Wam
uniknąć
popełniania
błędów
i
pozwolą
odnaleźć się w gąszczu przepisów prawa, a jeśli jest to konieczne
wesprzeć Was i otoczyć profesjonalną opieką prawną.
Zespół
PrawoKobiet.pl
składa
się
z
prawników
o
szerokiej
wiedzy
popartej
bogatym
doświadczeniem
zawodowym.
Działalności
serwisu
PrawoKobiet przyświeca ambicja i marzenie zarazem aby zostać Waszym
osobistym doradcą prawnym i razem zwalczać trudy życia codziennego.
Szczegółowy projektu znajdziesz na stronie: www.prawokobiet.pl
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Oferta specjalna:
Potrzebujesz konsultacji prawnej? Z tym newsletterem otrzymujesz:

Voucher o wartości 100 zł na dowolną usługę z
zakresu prawa cywilnego
termin ważności voucherA: do końca czerwca 2020 roku.

Do zobaczenia!
- Ewelina Miśko-Pawłowska, radca prawny w Kancelarii Prawnej Miśko-Pawłowska
i wspólnicy sp.k. oraz założycielka i redaktor naczelny portalu www.prawokobiet.pl
tel: +48 533 475 835
e-mail: biuro@prawokobiet.pl
www.prawokobiet.pl
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W rece dzielo
-
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Pranie i renowacja dywanow

Czym się zajmuje?
Kiedy wybierasz dywan do domu, równie ważny jak wzór, jest materiał,
z którego dywan został wykonany. Od wiedzy na ten temat zależy
przecież sposób użytkowania i czyszczenia. Niewiedza może skutkować
odbarwieniem,
skurczeniem
się,
rozklejeniem
oraz
innego
typu
uszkodzeniami dywanu. Dodatkowo w trackie użytkowania zawsze pojawiają
się jakieś zabrudzenia - może rozlana kawa?
Jeśli już coś się z dywanem stało to za sprawą naszych urządzeń oraz doskonałej
jakości chemikaliów spowodujemy, że z Twojego dywanu znikną plamy,
dogłębne zabrudzenia, które do tej pory stawiały opór oraz przykry
zapach.
Zadbamy
o
Twoje
dywany
podczas
ich
prania.
Użyjemy
profesjonalnych preparatów, które świetnie czyszczą i są dla dywanów w pełni bezpieczne.
Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: www.klinikadywanow.pl
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Oferta specjalna:
Posiadasz dywan, który potrzebuje nowego życia? Świetnie się składa! Z tym
newsletterem otrzymujesz wyjątkową ofertę od W Ręce Dzieło:

Rabat w wysokości 10% na pakiet: pranie i renowację
dywanu
termin ważności promocji: do końca czerwca 2020 roku.

Do zobaczenia w mojej pracowni!
- Wiesława Chorążewska, właścicielka firmy W Ręce Dzieło
tel: +48 605 331 207
e-mail: pracownia@wrecedzielo.pl
www.klinikadywanow.pl
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beata pochwalowska
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Ubezpieczenia na -zycie i zdrowie

Czym się zajmuje?
Proste, racjonalne i praktyczne – takie powinny być ubezpieczenia na życie. Rozwiązania,
jakie proponuje Beata Pochwałowska to optymalne i efektywne zabezpieczenie finansowe
na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Skorzystaj z mądrych rozwiązań dopasowanych
do Twoich potrzeb.
Nie jest sztuką posiadać ubezpieczenie na wypadek tylko samej śmierci- to dziś już nie
wystarcza. Dobre ubezpieczenie zabezpiecza nas i tych, których kochamy na każdą
ewentualność związaną z życiem, na wypadek krótkiego i długiego życia, jak również na
wypadek zmagania się ze zdrowiem. Tu nie ma taryfy ulgowej!
Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: www.unum.pl
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Oferta specjalna:
Ubezpieczenie na życie szczególnie w obecnych czasach to podstawa bezpieczeństwa.
Beata Pochwałowska zaprasza Ciebie na:

bezpłatną konsultację ubezpieczeniową
termin ważności oferty: do końca czerwca 2020 roku.

Poczuj się bezpiecznie.
- Beata Pochwałowska, Senior Life Protection Advisor w firmie: Unum Życie TUiR S.A.
tel: + 48 691 391 892
e-mail: beata.pochwalowska@unum.pl
www.unum.pl
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Dołącz do nas na naszych
kanałach:
czerwonaszpilka

Czerwona Szpilka

czerwona-szpilka

BiznesKobiecymOkiem
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