Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przedstawić Państwu pierwszą polską markę WellDone, która reprezentuje design
zaangażowany społecznie. Jako pierwsza i jedyna w Polsce wprowadza design do strategii działania
przedsiębiorstwa społecznego. Partnerskie zaangażowanie ASP w Warszawie, Zamku Cieszyn, Fundacji Być
Razem, Holon Institute of Technology z Izraela i UNDP (United Nations Development Programme) w
projekty produktów i kompleksowy projekt wizerunkowy marki WellDone gwarantuje, że otrzymują
Państwo przedmiot doskonale zaprojektowany , najwyższej jakości , w dobrej cenie; produkt posiadający
społeczną wartość dodaną.
Produkty WellDone to wykonane z naturalnych materiałów, proste, dowcipne, inteligentne i użyteczne
przedmioty, doskonałe nie tylko na prezenty. Zaprojektowane zostały przez młodych projektantów, a
wytwarzane są przez osoby powracające na rynek pracy, wspierane przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z siedzibą w Cieszynie. Produkty WellDone wyróżnia prostota,
pomysłowość, poczucie humoru. Młodzi projektanci (Urszula Mas, Agnieszka Wiczuk, Oran Bertelsen,
Marcin Ebert) skupili się na stworzeniu przedmiotów, które zawierają w sobie dowcipną historię:
świąteczna choinka-świecznik służy przez cały rok, para świnek skarbonek nieustannie spiera się o poziom
oszczędności, a puzzle drzewko pozwalają się zrelaksować przy z pozoru dziecięcej zabawie. Przedmioty
WellDone wykonane są z litego drewna i sklejki drewnianej – są przyjazne, miłe w dotyku, estetyczne. Do
ich produkcji można wykorzystać drewno odpadowe, nie kwalifikujące się do innego wykorzystania.
Podobnie jest w przypadku opakowań: to proste kartonowe tuby powstałe z recyklingowego materiału.
WellDone jest marką silnie naznaczoną ideą “dobrych rzeczy”. Trzy designerskie przedmioty, do których
dołączą wkrótce kolejne projekty, to nie tylko zabawne, pomysłowe gadżety – to także szansa na lepsze
życie ludzi, którzy je produkują. Kupując produkty WellDone pomagacie Państwo nam pomagać.
Moja decyzja – kupuję z sercem!
Serdecznie zapraszam do współpracy,
Laura Majboroda – Andrukiewicz
Manager Marki WellDone
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem
ul. Wałowa 4
43-400 Cieszyn
tel: + 48 33 851 41 03 wew.220
cell: + 48 501 771 619 ; + 48 600 208 146
e-mail: laura.andrukiewicz@welldone.co
www.welldone.co
www.fundacjabycrazem.pl

CHOINKA – ŚWIECZNIK, ŚWIECZNIK – CHOINKA
Produkt „Christmas Tree” jest inspirowany świąteczną
symboliką ale również przez swoją funkcję staje się jej
elementem. Świecznik złożony w choinkę jest piękną
i proporcjonalną dekoracją świąteczną. Rozłożony
staje się 3-elementowym świecznikiem. „Christmas
Tree” może być eleganckim prezentem, funkcjonalnym
gadżetem, który dajemy znajomym z okazji świat,
a który przez resztę roku służy im jako świecznik.
Oran Bertelsen
Urodził się w Danii w 1980 roku. Kilka lat mieszkał w Stanach
Zjednoczonych, a od 16 roku życia - w Izraelu.
Lubi podziwiać piękno, harmonię i minimalizm w każdej
dziedzinie – od abstrakcyjnych pomysłów, po wzornictwo.

CHOINKA – ŚWIECZNIK, ŚWIECZNIK – CHOINKA
Podarunek gwiazdkowy, który można używać cały rok. Choinkę
rozkłada się na 3 świeczniki pasujące do różnych okazji w ciągu roku.
Agnieszka Wiczuk
Urodziła się w 1982 roku, wychowała w Rowinach pod Białą Podlaską.
W projektowaniu interesuje ją rozwiązywanie problemów
projektowych oraz zrównoważone podejście. Ceni design inteligentny,
społecznie odpowiedzialny. Chce aby jej projekty były nie tylko
nowatorskie , lecz także funkcjonalne.

PIGGY BANK
Połączone dwie świnki skarbonki.
Świnka, która jest pełniejsza, przeważa,
unosząc tę bardziej pustą. Pokazuje to
relację między oszczędnościami dwóch osób,
lub między ilością pieniędzy zebranych przez
jedną osobę na dwa różne cele.
Marcin Ebert
Urodził się w 1985 roku w Warszawie. Dla Marcina projektowanie jest nie tylko szukaniem odpowiedniej
formy produktu, lecz także kreowaniem zachowań i stylu życia odbiorcy.

ROSNĄCE DRZEWKO
Puzzle drewniane 3D, wzorowane na kształcie drzewa.
“Układanka” przeznaczona jest do domu i przestrzeni
biurowych. Do zbudowania drzewka można użyć dowolnej
liczby elementów. Na najmniejszych gałęziach przewidziane
są miejsca do zawieszania karteczek z notatkami, zdjęć lub
innych drobnych przedmiotów. Zabawka, którą można
poskładać na wiele sposobów – do zabawy, lub do
przytrzymywania notatek w biurze, w domu.

Urszula Mas
Urodziła się w 1985 roku_w Staszowie (okolice Kielc). Absolwentka
Wydziału Wzornictwa na ASP w Warszawie. Oprócz tworzenia projektów
wzorniczych, interesuje się grafiką użytkową i malarstwem.

