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Jestem  absolwentką studiów ekonomicznych. Jako copywriter pracuję od 2013 roku. Tworzę głównie

opisy stron internetowych, teksty typu precle, opisy firmowe, teksty zapleczowe czy teksty na blogi o

różnorodnej tematyce. Do tekstów, które lubię pisać najbardziej należą różnorodne poradniki oraz

teksty blogowe. Podejmuję się rozmaitej tematyki, choć ulubione zagadnienia to finanse, lifestyle, ślub

czy moda i uroda. W swojej pracy stawiam na najwyższą jakość, unikalność, terminowość oraz

rzetelność. Jestem osobą świetnie zorganizowaną, co w branży copywriterskiej jest ogromnym

plusem. Rozliczam się na podstawie faktury Useme, umowy o dzieło bądź zlecenie.

Interesują mnie pojedyncze zlecenia oraz stała współpraca zdalna. 

Kontakt: czech.ewa@interia.pl

Teksty mojego autorstwa znajdziesz również na moim blogu/e – wizytówce pod adresem:

www.mrscopy.wordpress.com. To blog dla freelancerów, przyciągający czytelników interesujących się

tematem copywritingu, pracy zdalnej, szeroko pojętego freelancingu czy zarabiania przez internet. 

Zapraszam do zapoznania się z moim portfolio.

http://www.mrscopy.wordpress.com/


TEKSTY ZAPLECZOWE, PRECLE, OPISY STRON 
INTERNETOWYCH, OPISY PRODUKTÓW ETC.

Opisy produktów dla sklepu internetowego sauolook.com:

Urządzając wnętrze nie możesz zapomnieć, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród akcesoriów na 
pewno mile widziane będą poduszki, które wykorzystasz w każdym pomieszczeniu. Poduszki do 
spania, poduszki dekoracyjne czy poduszki minky – każda z nich uatrakcyjni wnętrze i sprawi, że 
stworzysz idealne kompozycje. 

Mnóstwo kolorów i wzorów nada niebanalny akcent, a oryginalne poduszki do salonu szybko staną 
się także ulubieńcem Twoich dzieci. Zwróć uwagę na niebanalne wzory i nadruki. Każdy z nich może 
skutecznie ozdobić wnętrze Twojego pokoju, sypialni czy kąciku wypoczynkowego. W ofercie 
posiadamy także poduszki dla dzieci. To obowiązkowy element wyposażenia ich pokoju, który staje 
się małym dziecięcym królestwem. 

Doceniasz fantazyjne akcesoria? Chcesz pożegnać nudę we wnętrzach? Koniecznie zapoznaj się z 
naszą kolekcją, w której znajdziesz poduszki w różnych rozmiarach. Możesz również 
spersonalizować produkt, tworząc własne poduszki z nadrukiem. Nie daj się banalnym wnętrzom, 
dodaj szczyptę oryginalności do każdego z pomieszczeń i ciesz się wyjątkowym designem na 
zawołanie!

Czy wiesz, że poduszka w kształcie koła to obecnie jeden z najmodniejszych elementów 
dekoracyjnych? Jeśli doceniasz oryginalność, niebanalna poduszka do siedzenia będzie strzałem w 
dziesiątkę. Porzuć typowe poduszki dekoracyjne i postaw na okrągłe dodatki. Są one świetnym 
urozmaiceniem w każdym pomieszczeniu. Z pewnością przykują uwagę gości i stworzą wyjątkowy 
klimat. 

Poduszka na taboret, poduszka siedzisko czy poduszka na oparcie – każda z nich zapewni Ci 
komfortowy odpoczynek, jednocześnie będąc niebanalnym dodatkiem. Wybierając spośród naszych 
oryginalnych wzorów i kolorystycznych akcentów, poduszka na stołek odmieni nawet najbardziej 
nudne krzesło. Geometryczne wzory, nietypowe grafiki czy skandynawski design ocieplą również całe
wnętrze, zmieniając je w modną oazę spokoju.

Okrągły, bardzo poręczny kształt oraz najwyższa jakość materiałów sprawia, że poduszka okrągła 
jest świetnym towarzyszem podczas seansów filmowych czy rodzinnych wieczorów na kanapie. Nie 
wierzysz? Zaproś okrągłe poduszki do swojego domu, dobierz odpowiedni kolor i wzór oraz ciesz się 
niebanalnym akcentem i miłym w dotyku towarzyszem!

Nudne, grzeczne skarpetki w ciemnych kolorach nie są w Twoim typie? Lubisz oryginalność, 
również w codziennych dodatkach? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Poznaj nasze niebanalne stópki i 
skarpetki. Na prezent sprawdzą się równie dobrze, uatrakcyjniając codzienną garderobę. 



Kolorowe skarpetki to śmieszny i niebanalny akcent, który szybko poprawi Ci humor. Skarpetki z 
nadrukiem skutecznie przegonią nudę, zwłaszcza jeśli na co dzień musisz ubierać się elegancko. 
Śmieszne skarpetki będą Twoją wizytówką, dodając Ci designerskiego wyglądu. 

Postaw na geometryczne wzory, mocne akcenty kolorystyczne, niebanalne nadruki i śmieszne 
aplikacje. Każda z tych propozycji nada się zarówno do oryginalnych stylizacji jak i stonowanych 
zestawień. Jednym elementem odmienisz swój typowy wygląd, wychodząc naprzeciw 
najmodniejszym trendom. 

Skarpetki stópki z kolorowymi nadrukami bądź kolorowe skarpetki mogą być również odważnym 
akcentem w ślubnej stylizacji. Masz dość banalnych zestawień? Wybierz kolor, wzór i oryginalny 
design. Poczuj się wyjątkowo i porzuć ślubną rutynę!

1.Manicure hybrydowy – dlaczego warto się skusić?

Manicure hybrydowy pojawia się na paznokciach coraz większej ilości Polek, które chcą być 

piękne nie tylko na specjalną okazję, ale również na co dzień. Jeśli nadal masz wątpliwości, a 

kusi Cię nienaganny manicure, koniecznie poznaj najistotniejsze korzyści płynące z manicure 

hybrydowego.

Wygoda jest najważniejsza

Która z nas, współczesnych kobiet, nie chciałaby mieć nienagannie pomalowanych paznokci aż przez 

dwa tygodnie? Jeśli jesteś aktywna zawodowo, zadbane dłonie są dodatkowo Twoją wizytówką 

każdego dnia. Manicure hybrydowy to przede wszystkim wygoda, której ulega coraz więcej kobiet. 

Nie ważne czy robisz go w domu czy w salonie kosmetycznym – na dwa tygodnie masz paznokcie 

idealne, bez ograniczania się czy poprawiania ich co jakiś czas.

Cena nie jest taka straszna

Sporo kobiet przyznaje się, że rezygnuje z manicure hybrydowego z racji wysokiej ceny, którą muszą 

zapłacić w salonie kosmetycznym. Istnieje jednak swego rodzaju kompromis, który pozwala znacznie 

obniżyć koszty poszczególnego zabiegu. Jeśli paznokcie hybrydowe przypadną Ci do gustu, śmiało 

zainwestuj we własny sprzęt . Lampa UV, odpowiednie lakiery i parę preparatów – to wystarczy, aby 

samodzielnie wykonać idealny manicure na dwa tygodnie, bez wychodzenia z domu. Korzystając z 

lakierów hybrydowych regularnie, szybko zwróci Ci się ich cena, a jeśli skalkulujesz koszty, na pewno

wyjdziesz na plus w porównaniu do wizyt w profesjonalnym salonie kosmetycznym. 

Zwolenniczki manicure hybrydowego zgodnie przyznają, że nie powróciłyby już do tradycyjnego 

malowania paznokci. Jeśli Ciebie też kusi idealny manicure, śmiało wypróbuj tego typu rozwiązanie. 



W późniejszym czasie sama podejmiesz decyzję, nie żałując i nie ubolewając nad zabiegami dla 

paznokci, które zabierają często sporo wolnego czasu.

2.Meble na zamówienie są doskonałym rozwiązaniem dla małych mieszkań

Wiele osób, decydujących się na zakup małego mieszkania, nie bierze pod uwagę dalszego 

etapu, którym jest urządzanie. Mała przestrzeń użytkowa sprawia, iż zakup mebli do tego typu 

mieszkań może być sporym wyzwaniem, o czym przekonuje się większość małżeństw podczas prób 

urządzania własnego lokum. Jak rozwiązać ten problem? 

Z pewnością dobrą inwestycją będą meble na zamówienie, doskonale sprawdzające się na małych 

metrażach. Wszystkie meble na zamówienie uwzględniają bowiem nasze potrzeby, a także 

powierzchnię, którą mamy do dyspozycji. Wybierając meble wykonywane na zamówienie możemy 

otrzymać meble naszych marzeń, które jednocześnie mogą powiększyć daną powierzchnię czy 

uczynić ją bardziej funkcjonalną. Jeśli mamy małe mieszkanie, bez wątpienia musimy postawić na 

solidną zabudowę wnęk, które stają się dodatkową przestrzenią, idealną do zabudowania w formie 

szafek, regałów czy rozmaitych półek. W przeciwieństwie do gotowych mebli, meble wykonywane na 

zamówienie są odzwierciedleniem naszych potrzeb i indywidualnych upodobań, co spodoba się nawet 

najbardziej wymagającym osobom aranżującym dane wnętrze. Meble na zamówienie nie są obecnie 

najtańszą propozycją na rynku, ale efekt, który możemy uzyskać dzięki nim na małej powierzchni jest 

na pewno zachęcający i obiecujący. 

Pamiętajmy jednak, by pomyśleć o meblach na zamówienie z odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym, ponieważ najczęściej musimy czekać nawet ponad miesiąc na realizację danego projektu 

przez wykonawcę. Dzięki meblom na zamówienie nasze małe mieszkania zamienią się w funkcjonalne

przestrzenie do codziennego użytkowania, jednocześnie zachowując styl, oryginalność i najwyższą 

jakość.

3.Ślubny konsultant – to coraz bardziej modne!

Jeśli interesuje Cię tematyka ślubna z pewnością zauważyłeś, iż konsultant ślubny to w dzisiejszych 
czasach coraz bardziej modny zawód, spotykający się z sympatią na rynku. Osoby organizujące ślub i 
wesele bardzo chętnie korzystają z pomocy tego typu osób. Dzięki nim cała uroczystość może być w 
stu procentach odzwierciedleniem marzeń młodej pary, bez nadmiernego stresu, wysiłku czy 
przedślubnej bieganiny. 

Zamawiając konsultanta ślubnego możemy powierzyć mu najważniejsze zadania, do których bez 
wątpienia należy wybór lokalu na przyjęcie, oprawa muzyczna, dekoracje czy fotografia i filmowanie. 
Jego pomoc i doradztwo okaże się bezcenne również wtedy, kiedy nie potrafimy się konkretnie 



zdecydować na dane rozwiązanie lub mamy odmienne wizje w porównaniu do narzeczonego czy 
narzeczonej. 

Nie obawiaj się sporych kosztów – z powodu coraz większej konkurencji ceny tego typu usług na 
rynku są bardzo przyjazne dla młodych osób, a pomoc otrzymana poprzez konsultanta ślubnego jest 
naprawdę nieoceniona i bardzo przydatna.

3.Nasza firma, posiadająca cenne doświadczenie  w branży, oferuje usługi takie jak projektowanie 

domów, mieszkań czy obiektów firmowych, wraz z ich aranżacją i wyposażeniem. Dzięki nam 

otrzymasz oryginalne, stylowe i funkcjonalne wnętrza, będące zarówno Twoją wizytówką jak i 

miejscem, w którym solidnie odpoczniesz każdego dnia. Naszą wizytówką jest dbałość o klienta, 

najwyższy standard usług, szybka realizacja zleceń oraz fachowa pomoc i doradztwo. U nas możesz 

liczyć na atrakcyjne ceny, pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie. Przekonaj się sam, że warto z 

nami współpracować!

4.Szukasz idealnego fotografa? Chcesz uwiecznić ważne wydarzenie w Twoim życiu? Doskonale 

trafiłeś. U nas znajdziesz usługi z zakresu fotografii ślubnej, użytkowej czy dziecięcej, a także różne 

sesje, także narzeczeńskie. Profesjonalny sprzęt, doświadczenie, niebanalne kadry, znajomość branży, 

podążanie za najnowszymi trendami oraz indywidualne podejście do każdego klienta to nasza 

wizytówka. Zapewniamy satysfakcję oraz wspomnienia utrwalone na fotografiach najwyższej jakości. 

Zapraszamy do współpracy!

5.Skorzystaj z oferty naszej firmy, zajmującej się projektowaniem oryginalnych akcesoriów, zabawek i

gadżetów dla najmłodszych.

Oferujemy m.in. :

- kocyki, poduszki i narzuty na łóżeczko

- akcesoria do kąpieli i codziennej pielęgnacji

- zabawki i maty edukacyjne

- akcesoria dekoracyjne do pokoju malucha

Wszystko, co tworzymy spełnia wymagania w kwestii bezpieczeństwa. Zapewniamy także tanią i 

szybką dostawę, atrakcyjne ceny oraz fachowe doradztwo. Nasza praca jest jednocześnie dla nas pasją,

co owocuje wyjątkowymi i oryginalnymi produktami. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie 

internetowej.



TEKSTY NA BLOGI

6.Zostań Panią swojego czasu – to wcale nie jest trudne!

Poruszając się po internecie na pewno zauważyłeś, że organizacja czasu to modny temat. Próbę

ogarnięcia codziennego chaosu podejmują nawet Ci, dla których do tej pory kalendarz czy plan

dnia był czymś równie abstrakcyjnym jak dieta oczyszczająca z pieprzem cayenne. Dlaczego

lubimy się organizować? Prawdopodobnie coraz częściej zauważamy, że czas ucieka nam przez

palce, a nie każdy może pozwolić sobie na taki luksus. Naucz się wyciskać z każdego dnia jak

najwięcej, jednocześnie zachowując harmonię między pracą, obowiązkami domowymi i

wypoczynkiem.  

Wystarczą proste triki 

Aby zacząć przygodę z lepszą organizacją czasu nie są potrzebne Ci od razu drogie akcesoria, które

widujesz wśród internetowych inspiracji. Na początku wystarczą chęci, konsekwencja oraz odrobina

zapału. Jak ułatwić sobie codzienną organizację? Przydatny będzie na pewno kalendarz – Twoja prawa

ręka i miejsce, w którym zgromadzisz wszystkie najważniejsze informacje. W zależności od upodobań

wybierać możesz pośród wersji dziennych czy tygodniowych. Dobrą opcją są też plannery, w których

samodzielnie wpisujesz datę i planowanie możesz zacząć od dowolnego momentu. Wykorzystaj

również potencjał list TO DO, nawet jeśli na początku informacja o konieczności zrobienia prania nie

wydaje Ci się na niej konieczna. Spróbuj, a zobaczysz, że uwalniając głowę od tysiąca informacji

przelewając je na papier, możesz więcej. Listę TO DO rób codziennie rano, uwzględniając obowiązki i

zadania na dany dzień. Jeśli chcesz być dobrze zorganizowanym człowiekiem, zapomnij też o późnym

wstawaniu. Dlaczego? Wstając wcześniej masz więcej czasu, także na własne przyjemności. Leniwe

śniadanie, dobra kawa, poranna prasówka – udane poranki sprawią, że dalszy czas poświęcony na

pracę będzie o wiele wydajniejszy, a Ty nie będziesz narzekać na zmęczenie. Jeśli posiadasz

smartfona, skorzystaj także z aplikacji usprawniających organizację czasu. Notatniki, kalendarze,

plannery czy przypominajki – wszystko to możesz mieć w elektronicznej wersji na swoim telefonie.

Na początku drogi do idealnej organizacji czasu przyda Ci się także legenda z użyciem kolorów.

Każdej grupie zadań przyporządkuj określony kolor, którym będziesz oznaczać je w kalendarzu,

notesie czy liście obowiązków. Dzięki temu łatwiej przyswoisz poszczególne informacje, a

organizacja czasu z użyciem zakreślaczy i kolorowych długopisów będzie znacznie przyjemniejsza. 



Nie zrażaj się

Postanowiłaś być bardziej zorganizowaną, a Twój kalendarz mimo uroczej okładki świeci pustkami?

Nie zrażaj się! Wyrobienie określonego nawyku wymaga powtarzania danej czynności przez minimum

30 dni. Uparcie notuj najważniejsze zadania, rób listy obowiązków na każdy dzień i przekonaj się, że

uwolnienie umysłu od konieczności pamiętania wielu drobnych spraw działa naprawdę kojąco. Jeśli

brakuje Ci pomysłów, odwiedź portale typu Zszywka, Pinterest czy Instagram. Czeka tam na Ciebie

mnóstwo inspiracji, dzięki którym Twoja organizacja będzie z każdym dniem bardziej funkcjonalna i

urozmaicona. Niech panowanie nad codziennością stanie się Twoim hobby, w które włożysz choć

odrobinę swojego serca. 

7.Jak pić więcej wody?

O tym, że trzeba pić dużo wody wie każdy. Ja też wiedziałam, choć dopiero od jakiegoś czasu 

postanowiłam podjąć to wyzwanie, które dumnie wpisałam na wiosenną listę TO DO. Jak pić więcej 

wody? Wbrew pozorom nie jest to wcale trudne!

- korzystaj z butelki wielokrotnego użytku

szukając tej dla siebie trochę przeraziły mnie ceny, ale w końcu znalazłam najodpowiedniejszą w Ikei. 

Dzięki temu mogę mieć wodę zawsze przy sobie, piję się mi wygodniej i przy okazji oszczędzam, bo 

przelewam sobie do niej wodę z dużej butelki, którą zawsze mam w domu.

- zacznij dzień od szklanki wody

tutaj sama siebie zaskakuję, ale zawsze gdy wstanę sięgam po wodę i wypijam pierwszą szklankę. Nie 

raz jest to także woda z cytryną, po którą naprawdę warto sięgać. Jeśli wolicie rano coś ciepłego na 

rozgrzanie, polecam wodę z cytryną i miodem - to magiczny napój przyrządzany przez moją mamę co 

wieczór.

- kup sobie wodę na zapas

ja tak zrobiłam i jestem zadowolona - zakupiłam na początek dwie zgrzewki i nie musiałam myśleć o 

tym, czy mam jeszcze wodę. Jeśli macie to szczęście, że możecie pić wodę prosto z kranu, to ten 

punkt Was nie dotyczy i oszczędzacie trochę kasy.

- zainstaluj aplikację w telefonie



zainstalowaną mam aplikację "Kalkulator nawodnienia Żywiec - Zdrój" - działa to na mnie 

motywująco i mogę szybko zobaczyć czy wypiłam odpowiednią ilość wody danego dnia. Przy 

tworzeniu profilu podaje się wiek, wagę i wzrost, co pozwala dokładnie określić jaką ilość wody 

powinniśmy pić każdego dnia.

- twórz różne smaki, tak jak lubisz

jeśli nudzi Cię zwykła niegazowana woda, wypróbuj wód smakowych, które zrobisz samodzielnie. 

Wystarczy, że dodasz do butelki wybrane owoce - np. cytrynę, limonkę, brzoskwinie i truskawki oraz 

parę listków mięty. Smakuje lepiej, a dalej jest zdrowe i właściwe dla Twojego organizmu.

- nie kupuj napojów gazowanych

mówię to ja – osoba kochająca Pepsi. Odkąd podjęłam jednak wyzwanie regularnego nawadniania się,

puszka Pepsi nie zalega już w mojej szafce. Omijam też stoiska z napojami gazowanymi w marketach,

bo wiecie - czego oczy nie widzą, temu duszy nie żal ;)

Mam nadzieję, że dzięki moim poradom zaczniesz pić więcej wody, bo o płynących z tego 

korzyściach chyba nie muszę Ci mówić? Podejmujesz ze mną to wyzwanie?

8.Gość weselny – 5 zasad, by być mile widzianym

Wbrew pozorom, bycie mile widzianym gościem weselnym nie jest wcale proste. Pomijając 

wszelkie starania związane z dobraniem odpowiedniej stylizacji oraz kupnem prezentu dla 

Młodej Pary, warto zapoznać się z naszymi wskazówkami, dzięki którym z pewnością staniesz 

się gościem weselnym przywołującym Parze Młodej miłe wspomnienia!

1. POTWIERDŹ ZAPROSZENIE - niby banalne, a jakże często o tym zapominamy. Spróbujmy się 

postawić na miejscu Młodej Pary - na pewno chcielibyśmy wiedzieć ile osób będzie się bawić w 

najważniejszym dla nas dniu i w końcu zamknąć ostatecznie listę gości, nie wspominając już o 

rezerwacji miejsc w domach weselnych, weselnym menu...

2. PRZECZYTAJ DOKŁADNIE ZAPROSZENIE - kolejne banalne z pozoru zadanie- to jedyny 

sposób by uniknąć dziwnych spojrzeń pozostałych gości, gdy zamiast butelki wina czy kuponu 

totolotka taszczysz ze sobą tradycyjny bukiet, czego Para Młoda wyraźnie chciała uniknąć, informując

o tym każdego w zaproszeniu

3. NIE WRĘCZAJ PUSTEJ KOPERTY - tak, to się często zdarza! Śmiało można zaliczyć to do 



karygodnych zachowań, czego chyba nie trzeba komentować

4. NIE MARUDŹ i NIE KRYTYKUJ - chyba nie ma nic gorszego dla Pary Młodej niż komentarz 

dalszej cioci w stylu "kto to widział krem borowikowy zamiast rosołu na weselu?!", zasłyszany gdzieś

między stołami weselnymi.

Pamiętaj- to nie Twoje wesele i nie wszystko musi Ci się na nim podobać!

5. ZABIERZ ZE SOBĄ UŚMIECH - doda Ci on więcej blasku niż najmodniejsza kreacja. 

Uśmiechnięty gość weselny to zadowolony gość weselny, co niezwykle cieszy Parę Młodą. Co więcej-

brak uśmiechu może uchwycić fotograf i kamerzysta.

9.Wyprawka szkolna – jak zaoszczędzić? 

Wrzesień to dla wielu rodziców miesiąc związany z poważnymi wydatkami finansowymi, które 

generuje pójście naszej pociechy do szkoły. Plecak, odpowiednie ubrania, podręczniki czy 

najpotrzebniejsze akcesoria – to wszystko wymaga nakładów finansowych, a prowadząc 

domowy budżet doskonale wiesz, że nie jest on niestety z gumy. Jak się zorganizować, aby 

zaoszczędzić na szkolnej wyprawce dla dziecka? Zobacz najlepsze triki, dzięki której w Twoim 

portfelu pozostanie więcej pieniędzy niż zazwyczaj. 

Nie kupuj na ostatnią chwilę

To pierwsza, złota zasada, która pozwoli Ci zaoszczędzić. Wyprawka szkolna to dość przewidywalny 

wydatek, dlatego warto zabrać się za niego wcześniej niż w pierwszych dniach września. Dobrze 

organizując tego typu wydatek masz szansę na rozsądne, pozbawione emocji zakupy, które zawsze są 

lepszą opcją niż kupowanie zeszytów przed pierwszym dzwonkiem. 

Lista zakupów i przegląd szkolnych akcesoriów

Często kupujemy nowe elementy wyprawki szkolnej bez zorientowania się, co tak naprawdę potrzeba 

naszemu dziecku. Sporo rzeczy, które używane były w poprzednim roku szkolnym z powodzeniem 

nada się do dalszego użytku, dlatego porządna lista zakupów plus przegląd najpotrzebniejszych rzeczy

to kolejny obowiązkowy punkt na drodze do oszczędności. Kolejne farby, komplet pędzli czy 

plastelina nie zawsze jest potrzebna, a zakupy z listą niezbędnych rzeczy są nie tylko rozsądniejsze, 

ale i o wiele szybsze. 

Porównywanie ofert – to jest istotne!

Należysz do osób, które pod wpływem reklamy telewizyjnej pędzą do najbliższego hipermarketu po 

zeszyty dla dziecka? Nie daj się nabrać marketingowym chwytom, a zanim wybierzesz się na szkolne 



zakupy, dokładnie porównaj oferty poszczególnych sklepów. Zeszyty, akcesoria papiernicze i 

plastyczne czy piórniki i inne wyposażenie najtaniej można kupić właśnie w dużych marketach. Ceny 

tego typu produktów różnią się jednak między sobą, dlatego wcześniejsze porównanie akcji 

tematycznych może przynieść Ci spore oszczędności. Najniższe ceny szkolnych produktów czekają na

Ciebie zazwyczaj wcześniej niż pierwsze września, dlatego tak ważna jest dobra organizacja i 

zdecydowanie z Twojej strony. 

Szkolna wyprawka nie musi być nadwyrężeniem domowego budżetu, jeśli tylko dobrze rozplanujesz 

wydatki i podejdziesz do tego wyzwania rozsądnie. Pamiętaj, aby nie kupować pod wpływem emocji, 

a na zakupy udaj się z dokładną listą. Nie ulegaj też namowom dzieciaków, którym trudno się oprzeć 

kolorowym naklejkom czy innym szkolnym gadżetom. 

10.Uwaga! Palety weszły na salony!

Jeśli palety kojarzą Ci się wyłącznie z transportem, pora zmienić całkowicie swój punkt 

widzenia. Obecnie palety weszły na salony i nic nie wskazuje na to, aby trend ten odszedł do 

lamusa. Jak dobrze wykorzystać palety we wnętrzach i dlaczego tak bardzo przypadły nam do 

gustu w rozmaitych aranżacjach? 

Ekologia i DIY to świetne połączenie

Palety wykorzystane w aranżacjach wnętrz to przede wszystkim wspieranie ekologicznych rozwiązań,

które są teraz w modzie. Co więcej, większość projektów mebli z palet można wykonać samodzielnie.

DIY w swoim domu to ogromna satysfakcja i gwarancja oryginalności, dlatego ekologiczne meble z

palet mają coraz więcej zwolenników. Dlaczego warto na nie postawić? Będą na pewno niebanalnym

rozwiązaniem, które nada naszemu wnętrzu wyjątkowego klimatu. W prosty sposób odmienisz także

nudną sypialnię czy salon, wprowadzając skuteczne orzeźwienie. Pomysłów na wykorzystanie palet w

aranżacjach wnętrz znajdziesz mnóstwo. Wystarczy skorzystać z internetowych podpowiedzi, licznych

instrukcji czy inspiracji. Dzięki nim każdy z nas może zostać bohaterem w swoim domu, tworząc

oryginalne meble z wykorzystaniem najprostszych palet dostępnych praktycznie wszędzie.  

Meble ogrodowe, łóżka, a nawet aneksy kuchenne – z paletami możesz wszystko! 

Jeśli zainteresujesz się wykonywaniem mebli z palet, na pewno dostrzeżesz morze inspiracji i

możliwości, które dają te proste produkty. Od Ciebie i Twojej wyobraźni tak naprawdę zależy co i jak

stworzysz. Nowe łóżko w sypialni, fantazyjne meble ogrodowe czy lekki i rustykalny aneks kuchenny

– wykorzystując palety stworzysz niemalże wszystko, bez większego trudu. Pamiętaj tylko, aby



wybierać solidne i dobrze wyprodukowane palety – to one są tutaj podstawowym produktem, od

którego zależy trwałość, wygląd czy estetyka wykonanych przez Ciebie mebli. 

Poznaj nowe wykorzystanie palet, które z powodzeniem weszły na salony. Zapomnij o ich wyłącznym

wykorzystaniu w transporcie i skorzystaj z ogromu inspiracji, które pomogą Ci modnie i pomysłowo

odmienić każde wnętrze. 

Chętnie stworzę dla Ciebie również tekst próbny, na którego podstawie ocenisz moje 
umiejętności i warsztat pisarski. 

Jeśli potrzebujesz tekstu, którego próbki tutaj nie ma, pisz śmiało: 

czech.ewa@interia.pl
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