Gimtadienis!
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Nepastebimai greit prabėgo dar vieneri parduotuvės metai ir ketvirtadienį, rugsėjo 29d.,
švenčiam jau antrąjį savo gimtadienį!

Oficiali gimimo diena - spalio 1d., bet gyvenime kartais būna neatitikimų tarp realių ir popierinių
datų. Kornelija, gimtadienių specialistė, susekė, jog būtent rugsėjo 29 d. buvo išmuštas pirmasis
kvitas. Jos tikslumas privertė ir mane prisiminti tą pirmą kvitą ir pirmuosius pirkėjus:).
Parduotuvė dar buvo uždaryta, jau tamsus vakaras, aš sėdžiu vidury dėžių ir vis dėlioju ir dėlioju
siūlus į lentynas, vis atrodo, jau ryt baigsiu, jau ryt. O rytojus niekaip neateina ir neateina. Pro
šalį ėjo smagi suomių kompanija, nesuprantanti jokių lietuviškų "UŽDARYTA" užrašų ant durų,
mato - šviesos dega, siūlų pilna. Ėmė klebenti. Aš įleidžiu "apsižiūrėti", ar gaila? Suomės
prisirenka siūlų ir eina prie kasos. Kasos aparatas stovi, bet dar neįjungtas (kaip ir
parduotuvė:)), įjungiau, žiūrėdama į instrukcijas, rankos dreba, suomės ramina, nieko,
palauksim. Mušiau tą pirmą kvitą gal pusvalandį, ir gėda, ir juokinga prisiminti... O kad taip
neplanuotai pirmi pardavimai įvyko, susiėmiau, sustumdžiau likusias dėžes ir rytojus išaušo kitą dieną parduotuvės durys švietė užrašu "ATIDARYTA", o ant stalo žydėjo linksmas oranžinis
vazonėlis - draugės dovana pirmai pradžiai:)...

Taip ne visai tradiciškai prasidėjus, kartais ne visai tradiciškai kur nukrypdama, parduotuvė
gyvuoja... Per šiuos metus prie mūsų kompanijos prisijungė Rasa, lentynos pasipildė estiška
Aade Long vilna, minštutėle latviška vilnele ir gražiom sagom, virbalų dėklais ir žymekliais.
Planuose - nauji įdomūs siūlai, knygos, renginiai... O gimtadienis - puiki proga visiems Jums,
MZ draugams tarti didelį didelį AČIŪ!!! Tik Jūsų dėka parduotuvė gyva, plečiasi, puošiasi. Jūsų
mezginiai įkvepia, pribloškia ir teikia didelį džiaugsmą. Gražios nuotraukos pakylėja mezgimą į
visai kitą lygį ir sėkmingai griauna neigiamus stereotipus. O kūrybiški darbai daugeliui atveria
naujus horizontus...

Todėl kviečiam švęsti kartu! Ketvirtadienį, rugsėjo 29d. visi pirkėjai dalyvaus šventinėje
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loterijoje
. Aukso
puode - virbalai, mezginio žymekliai, mezgimo knygos, pakvietimas į skarų kursus...

Iki pasimatymo?..{jcomments on}
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