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ZASKOCZ PRZYJACIÓŁKI NIEZIEMSKĄ TOREBKĄ 

  

W sklepach nie znalazłaś torebki z Twoich marzeń? 

Teraz możesz mieć taką, jakiej nie ma inna kobieta! 

  

OOO, TO COŚ DLA MNIE 

 

Przeżyłaś to? 

Masz w domu kilka torebek. Takich na każdą okazję. Małe, duże, do pracy czy też 

na spotkania w kawiarni lub na imprezie. Rano wychodzisz z domu do pracy. 

Zabierasz ze sobą sporą torebkę, do której chowasz śniadanie, dokumenty oraz 

laptopa. Idziesz do samochodu. Otwierasz torebkę, by wyjąć kluczyki. Zaczyna się 

dramat poszukiwania. W przepastnej torbie nie potrafisz nic znaleźć. W końcu 

wyrzucasz połowę zawartości torebki na ziemię w poszukiwaniu kluczyków. Już 

jesteś spóźniona… Twoja irytacja wzrasta z każdą minutą. A ten dzień zapowiadał 

się tak przyjemnie… 

Postanawiasz poszukać nowej torebki. Godzinami przekopujesz Internet. Chodzisz 

po sklepach. Wszędzie pełno torebek, ale to jednak nie to, czego poszukujesz. 

Kiepski kolor, materiał, za mało kieszonek czy za wąskie paski. A do tego, niemal pół 

miasta ma identyczne torebki. A jak już trafisz na coś bliskiego wymarzonego ideału, 

to cena zwala Cię z nóg. Jesteś sfrustrowana. Zestresowana. Drobiazgi, na które 

zwykle nie zwracasz uwagi,  wyprowadzają Cię z równowagi. A dodatkowo, od 



ciągłego ślęczenia przed komputerem masz zaczerwienione oczy. Przypominasz 

odbezpieczoną bombę… 

Znasz to? 

A teraz wyobraź sobie… 

Wciąż poszukujesz wymarzonej torebki. Mniej więcej już wiesz, czego potrzebujesz. 

Znasz jej wielkość, długość i szerokość pasków, ilość kieszeni. 

I taką właśnie masz. Zmieścisz w niej to, co zabierasz z domu. Nie potrzebujesz już 

dodatkowych siateczek. A do tego dokładnie wiesz, co schowałaś do każdej 

kieszonki. Bez trudu znajdujesz klucze do samochodu i do domu. Gdy dzwoni 

telefon, nie przetrząsasz nerwowo torebki, by go zlokalizować. Od razu wyciągasz 

go z uśmiechem. Jesteś zrelaksowana. Skupiasz się na ważnych dla Ciebie 

sprawach, a poszukiwanie torebki już dłużej nie spędza snu z Twoich powiek. 

Pewnego dnia wychodzisz z koleżankami na kawę. Ich wzrok od razu pada na Twoją 

torebkę, która przyciąga oczy oryginalnością i estetyką. Nagle dzwoni Twój telefon. 

Swobodnie wyciągasz go z torebki, a koleżanki aż otwierają usta z wrażenia. Już Ci 

zazdroszczą, też chcą mieć w końcu porządek w torebce. Zasypują Cię pytaniami. 

Pozwól, że pokażę Ci torebki.  Każdą z nich uszyję z tworzywa skóropodobnego. 

Lekkiego jak piórko. Torebki w podstawowej wersji ważą zaledwie 300 gramów. A 

to mniej niż kalendarz w formacie A5, czyli zwykłego zeszytu. Torebka wytrzyma 

wiele wstrząsów. Nie przemoknie na deszczu. A dodatkowo, gdy się zabrudzi, bez 

trudu ją umyjesz płynem do mycia naczyń. 

 

Przygotowałam dla Ciebie ogólny wzór w 3 rozmiarach. 

Wybierasz się na eleganckie przyjęcie? Zabierz kopertówkę dobraną do Twojej 

sukienki. 



Zabierasz do pracy mnóstwo drobiazgów? Z pomocą pędzi do Ciebie torebka 

większa niż teczka A4, w której bez trudu zmieści się laptop, dokumenty, kalendarz, 

długopisy oraz wizytówki. Nie zabraknie również miejsca na śniadanie. 

A może wolisz mniejsze torebki, takie, w których zmieści się notes wielkości 

zwykłego zeszytu? Poznaj więc ponadczasową listonoszkę. 

Każdą torebkę możesz dowolnie zmodyfikować. Wystarczy, że powiesz mi, gdzie 

potrzebujesz dodatkowe kieszenie, wybierzesz rodzaj zamknięcia, długość pasków, 

kolor oraz nadruki. 

Lubisz niebanalne zestawienia kolorystyczne? Śliwkowy z wiosenną zielenią? 

Hebanowy w połączeniu z wanilią? To świetnie! Oczarujesz koleżanki 

oryginalnością. 

 

Nazywam się Ania Torbalińska. 

Torebki towarzyszą mi każdego dnia. Od lat szukałam takiej, która będzie lekka, 

pojemna i z wieloma kieszeniami. Jednak każdej torebce czegoś brakowało. A to 

pasek był za krótki, a to szorstki materiał, czy też za mało kieszonek… 

W poszukiwaniu ideału postanowiłam sama uszyć torebkę. I tak już od 10 lat 

projektuję je i szyję. Pomogę Ci wybrać torebkę z Twoich marzeń. Pokażę Ci wersję 

podstawową oraz możliwości jej dopasowania do twoich potrzeb. Krok po kroku 

wybierzesz torebkę, w której bez trudu pomieścisz to, co potrzebujesz zabrać ze 

sobą. I z łatwością odnajdziesz klucze czy telefon, nawet w przepastnej torbie. Nie 

jesteś pewna co wybrać? Z przyjemnością Ci pomogę. Jestem przekonana, że 

razem wybierzemy taką torebkę, jakiej pragniesz od lat. 

  

 

 



Jak dobrać torebkę 

Najpierw wybierasz zatem wielkość torebki i kolor. Następnie wybierasz kolejne 

elementy, takie jak dodatkowe kieszenie, rodzaj zamknięcia, długość pasków, 

nadruki oraz kolory. Na każdym etapie projektowania torebki dostajesz kilka opcji do 

wyboru. W każdej chwili możesz również obejrzeć jak wygląda Twoja torebka. 

  

POKAŻ, CO TAM MASZ 

  

Zobacz, co mówią moje klientki: 

Studentka Ania: wybrałam wielką lazurową torbę z długim paskiem. Zmieszczę w 

niej laptopa, kalendarz oraz mnóstwo drobiazgów. Dokładnie wiem, gdzie mam 

klucze do domu. Nareszcie mam idealny porządek. Osobne kieszonki, przegródki. 

Torebka jest leciutka jak piórko. Skończyło się dźwiganie ciężkich toreb. I jest 

piękna, żadna z moich koleżanek takiej nie ma. 

Ola, mama dwójki małych dzieci: często wychodzę na spacery sama z dziećmi. 

Jak to przy takich maluchach, zabieram ze sobą ubranka na zmianę, pieluszki, 

zabawki coś do picia i jedzenia. Nie mówiąc już o  swoich drobiazgach, takich jak 

telefon czy klucze do domu. Długo szukałam sensownej torby, która byłaby ładna, 

wytrzymała i przede wszystkim pakowna. Godzinami grzebałam w Internecie, aż w 

końcu trafiłam na Anię. Postanowiłam zaryzykować… I nie żałuję! W końcu mam 

dokładnie to, czego szukałam. Piękna wrzosowa torba, która idealnie pasuje do 

wózka. 

 30-letnia Kasia: lubię małe torebki. Niestety w moich wcześniejszych torebkach 

miałam ciągle bałagan. Brakowało kieszonek, z których nie wypadną klucze. 

Szukałam od kilku lat torebki dla siebie. Ciągle jednak coś mi nie pasowało – a to 

kolor, brak kieszonek, albo paski były za krótkie. Koleżanka poleciła mi Anię. Ne 

byłam do końca przekonana, czy potrafię sama wybrać dodatki do torebki. Pomogła 



mi w tym Ania. Pomocna, ciepła, stale uśmiechnięta. Na codzienne wyjścia 

wybrałam małą malinową listonoszkę ze śmietankową kieszonką z nadrukiem moich 

ulubionych kwiatów. Uwielbiam ją! 

Kobieta biznesu Kamila:  stawiam na elegancję i wygodę. Nie lubię też chodzić po 

sklepach, większość rzeczy kupuję przez Internet. Na stronę Ani trafiłam zupełnie 

przypadkowo. Moją uwagę zwróciła przede wszystkim możliwość spersonalizowania 

torby. W mojej grafitowej torbie znajdziesz laptopa, kalendarz, zestaw kluczy, 

notesy, długopisy, telefony, wizytówki. Posegregowane w odpowiednich 

przegródkach. Każda rzecz na właściwym swoim miejscu. Rewelacja! 

Zainteresowana? 

  

TEŻ TAKĄ CHCĘ! 

  

Ale uwaga! Torebka nie jest dla każdej kobiety… 

  

Spersonalizowana torebka jest dla Ciebie jeśli: 

- uwielbiasz torebki, ale ciągle nie masz tej z Twoich marzeń; 

- cenisz oryginalność; 

- masz własny styl i jesteś otwarta na eksperymenty. 

  

Spersonalizowana torebka nie jest dla Ciebie jeśli: 

- jesteś w 100% zadowolona ze swoich torebek; 

- nie przeszkadza Ci, że połowa kobiet w mieście ma identyczne torebki; 



- jest Ci obojętne, jaką torebkę nosisz. 

Torebki przygotowałam dla Ciebie w wersji podstawowej w 3 rozmiarach: 

Sama wybierasz kolor i modyfikujesz wersję podstawową. Wybierasz kieszonki, 

paski, zamknięcie, nadruki. 

  kopertówka mała torebka 

mieszcząca 

format A5 

duża torba 

mieszcząca 

format A4 

Cena wersji 

podstawowej 

  

87,00 zł 

  

97,00 zł 

  

117,00 zł 

  

Dodatkowe kieszenie 

  

15,00 zł 

  

15,00 zł 

  

15,00 zł 

Nadruki 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

CENA ZA 

SPERSONALIZOWANĄ 

TOREBKĘ 

  

122,00 zł 

  

132,00 zł 

  

152,00 zł 

  

Każde zamówienie przygotowuję w ciągu 5-10 dni. Torebkę szyję indywidualnie z 

dbałością o każdy detal. Jeśli nie potrafisz sama wybrać dodatków, to chętnie 

pomogę. 

  

CHCĘ TOREBKĘ I JUŻ NIE MOGĘ SIĘ DOCZEKAĆ 



  

A jeśli zdarzy się tak, że nie będziesz zadowolona z przygotowanej torebki, bez 

pytania o powód i z uśmiechem zwrócę Ci pieniądze. 

  

WCHODZĘ W TO Z PRZYJEMNOŚCIĄ! 
 


