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Nadrz!dnym celem marki SHOEPASSION.com jest promowanie rzemie"lniczego kunsztu oraz 
metody Goodyear-Welted. SHOEPASSION.com to synonim wysokiej jako"ci, najlepszych skór 
oraz ci#g$ego rozwoju na rynku europejskim, a tak%e "wiatowym. 
Marka SHOEPASSION.com powsta$a z zami$owania do pi!knych, skórzanych wyrobów, które 
wed$ug za$o%ycieli marki s# czym" wi!cej ni% tylko zwyk$ym wyrobem rzemie"lniczym. Jak mówi 
Tim Keding „Shoepassion nie mia$ by& jedynie chwytliwym sloganem, wykreowanym przez 
pomys$ow# agencj! reklamow# dla kolejnego sprzedawcy tanich butów w Internecie. Nazwa ta 
mia$a odzwierciedla& nasze pobudki oraz cele“. Dzisiaj, po blisko czterech latach oprócz strony 
niemieckiej, mo%emy pochwali& si! stron# w j!zyku angielskim dla klientów z Wielkiej Brytanii 
oraz stron# mi!dzynarodow# równie% w j!zyku angielskim, gdzie sp$ywaj# zamówienia z ca$ego 
"wiata. Dodatkowo, niedawno do naszej rodziny do$#czy$a Austria i Szwajcaria. Kolejnym krajem 
na mapie SHOEPASSION.com jest Polska. Kraj, który pomimo swojej burzliwej historii, dzisiaj 
jest cz$onkiem Unii Europejskiej i jako jedyny w czasach kryzysu gospodarczego odnotowuje wz-
rost rozwoju. Cieszy nas zainteresowanie polskich klientów i id#c im na przeciw postanowili"my 
stworzy& dla nich miejsce w Internecie. 

Buty szyte ramowo znalaz!y swoje miejsce w Berlinie 
W SHOEPASSION.com wierzymy w zalety i korzy"ci p$yn#ce z noszenia butów szytych ramowo 
i wykonanych z najlepszych skór. Zale%y nam by bra& czynny udzia$ w renesansie dobrego stylu i 
smaku. Ci#g$y rozwój oraz poprawa jako"ci to nasze g$ówne za$o%enia. W pa'dzierniku 2012 roku 
otworzyli"my pierwszy flagowy sklep w samym sercu Berlina z nasz# kolekcj# oferuj#c# ponad 130 
ró%nych modeli. Nasz asortyment to nie tylko klasyczne buty, ale tak%e mokasyny, buty wsuwane i 
trzewiki m!skie. Swoj# kolekcj! rozszerzyli"my o dobrane kolorystycznie paski. Produkuj#c buty 
wed$ug metody Goodyear-welted nie mo%na zapomnie& o najlepszej jako"ci skórach. 

SHOEPASSION.COM – 
ROZWIJA SWOJE !AGLE!

http://www.shoepassion.de
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Nasze buty powstaj# z francuskich skór ciel!cych oraz wielu egzotycznych skór jak np. skóra z 
p$aszczki, aligatora, jaszczurki czy pytona. Buty s# projektowane w Berlinie ale szyte ramowo w 
naszej manufakturze w po$udniowej Hiszpanii.
Jak zapewnia twórca marki Tim Keding: „U%ywamy najlepszych skór: m.in.  Box calf, French calf 
oraz Cordovan z Horween. Dzi!ki ro"linnemu garbowaniu we Francji i W$oszech nasze skóry 
s# przyjazne skórze i wspieraj# wyj#tkowe w$a"ciwo"ci naszych produktów.“ Do swojej oferty 
postanowili"my wprowadzi& tak%e kosmetyki do piel!gnacji obuwia oraz kompleksowy serwis 
napraw obuwia wykonanego metod# ramow#, poniewa% wierzymy, %e odpowiednio zadbane buty 
s# wizytówk# ka%dego m!%czyzny. 

Dla wielu m!%czyzn kupowanie butów to stresuj#cy kompromis. Niestety wielu z nich nigdy nie 
poczuje przyjemno"ci wynikaj#cej z noszenia butów szytych ramowo. Nasz# misj# jest to zmieni& 
oraz zaszczepi& pasj! do dobrych jako"ciowo butów jak najwi!kszej ilo"ci m!%czyzn. Otwarcie 
naszego sklepu stacjonarnego oraz serwisu naprawy obuwia, zdobywanie nowych rynków 
zagranicznych i szerzenie pasji do dobrej jako"ci butów to nasza misja. SHOEPASSION.com 
zosta$o za$o%one w 2010 roku przez mi$o"ników butów dla innych pasjonatów obuwia. Jak mówi 
Tim Keding: „Jestem dumny, %e nasza pocz#tkowa wizja i pasja do dobrych butów rozwin!$a si! 
w firm! takich rozmiarów. Pomimo wielu przeciwno"ci losu, stosunkowo ma$ej wiedzy na temat 
rynku, dzisiaj jeste"my w stanie otworzy& kolejn# zagraniczn# stron! internetow#“.

http://www.shoepassion.de
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SHOEPASSION.com gwarantuje t" sam# pasj" do m"skich 
butów na wszystkich mi"dzynarodowych rynkach
Wed$ug Tima Keding’a: „Produkty wysokiej jako"ci oraz zysk jaki oferujemy naszym klientom 
sprawia, %e SHOEPASSION.com staje si! atrakcyjne dla zagranicznych klientów. Wej"cie na 
zagraniczne rynki jest naturalnym procesem rozwoju marki.“  Globalny zasi!g naszego sklepu in-
ternetowego i niskie koszty strukturalne zapewniaj# efektywn# dystrybucj!, co ostatecznie gwa-
rantuje wyszukane produkty w bardzo dobrej cenie. Dzi!ki temu, %e pracujemy bez po"redników 
i narzutu za mark!, mo%emy przekaza& zaoszcz!dzone koszty bezpo"rednio naszym klientom.

Polska strona internetowa ma wyeliminowa& wszystkie mo%liwe bariery j!zykowe oraz zaoferowa& 
korzy"ci wynikaj#ce z zakupów w ojczystym j!zyku. Nasza pasja do wysokiej jako"ci produktów, 
wiedza oraz wspania$a obs$uga klienta nadal pozostaje taka sama.
R"czne rzemios!o ma swój nowy przystanek: SHOEPASSION.com 

Kontakt: 
Oliwia Erdma(czyk
oe@shoepassion.com

Adres: 
Keding & Bökemeier GbR 
Ackerstr. 23-26 
10115 Berlin

Online: 
www.shoepassion.pl
www.facebook.com/shoepassionpl

http://www.shoepassion.de

