
dina dragotinli  

χειροποίητα κοσμήματα 
 

 

 

“Κάνε αυτό που αγαπάς ......” 

Η αγάπη για τα χειροποίητα αντικείμενα και η εσωτερική ανάγκη να 
χρησιμοποιώ τα χέρια μου δημιουργικά, οδήγησε εμένα και τον σύντροφο 
και συνεργάτη μου Βασίλη να ασχοληθούμε με το χειροποίητο κόσμημα. 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ! 
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Φτιάχνουμε κοσμήματα με βασικά υλικά ημιπολύτιμες πέτρες, δέρμα, 
κερόνημα ορείχαλκο, αλπακά, ανακυκλώσιμα υφάσματα και διάφορα 
μεταλλικά στοιχεία. 

Συνδυάζουμε με πρωτότυπο τρόπο όλα τα παραπάνω υλικά με 
αποτέλεσμα κάθε δημιουργία να είναι μοναδική. 

To σλόγκαν μας είναι dreams come true - μας εκφράζει απόλυτα γιατί 
προσπαθούμε να κάνουμε το όνειρο μας πραγματικότητα για εμάς και τις 
9χρονες κόρες μας. 

Κάποτε μου είχαν πει μια φράση ‘’κάνε αυτό που αγαπάς και δεν θα 
χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μια μέρα’’. Μετά από 38 χρόνια κατάλαβα 
ότι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου είναι να φτιάχνω κοσμήματα και 
παρέσυρα σε αυτή την αγάπη και τον Βασίλη. 

Η χαρά της δημιουργίας πλημμυρίζει τις καρδιές μας τις ζωές μας και το 
σπίτι μας. 

  

dreams come true! it's up to you! 

 

Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό και εδώ μπαίνει ο δικός σας ρόλος. 

Δυστυχώς στη παρούσα στιγμή, τα έσοδα που έχουμε δεν μας επιτρέπουν 
να τα καταφέρουμε μόνοι μας. 

Χρειαζόμαστε τη υποστήριξή σας για να μπορέσουμε να βρούμε τους 
πόρους και να καλύψουμε τα έξοδα που απαιτούνται για να ξεκινήσουμε 
την επιχείρηση μας. Επιχειρώντας γίνεται εφικτή η επικοινωνία μας με 
τους πελάτες με αποτέλεσμα να μπορούν να προμηθευτούν τα κοσμήματα 
μας. 
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Μέσα από την καμπάνια προσφέρουμε στους υποστηρικτές μας τις 
καλύτερες μας χειροποίητες φετινές δημιουργίες! 

Μια μικρή χειρονομία και αγορά από εσάς - ένα μεγάλο βήμα για εμάς! 

 

οι παροχές μας - προσιτή κομψότητα! 

    

Κατηγορία Παροχής Α Κατηγορία Παροχής Β 

Δαχτυλίδι από σύρμα αλπακά Βραχιόλι μακραμέ με μεταλλικά 

με πέτρα αχάτη 
 

 

   

Κατηγορία Παροχής Γ   

Μενταγιόν με σύρμα από ορείχαλκο πέτρα  Μενταγιόν με σύρμα από χαλκό πέτρα           

αχάτη και καφέ σουέτ κορδόνι χαολίτη και μπεζ σουέτ κορδόνι 
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Κατηγορία Παροχής Δ Κατηγορία Παροχής Ε 

Συρμάτινα δαχτυλίδια από ορείχαλκο Μακραμέ Μενταγιόν    

 

  

Κατηγορία Παροχής Ζ   

Μακραμέ βραχιόλι σε μαύρο χρώμα            Μακραμέ βραχιόλι σε μπεζ χρώμα με αχάτη 

με χαολίτη     
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Κατηγορία Παροχής H   

Μεταλλική μπάρα με μακραμέ    
 

 

Σας ευχαριστούμε! 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους άκουσαν και διάβασαν την ιστορία 
μας, για την υποστήριξη τους. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 
όσους συνεργάστηκαν, την οικογένεια και τους φίλους που μας 
συμπαραστάθηκαν ώστε να φτάσουμε ως εδώ.  Είστε η έμπνευσή μας στη 
δημιουργία! Σας ευχαριστούμε! 

Γνωρίζουμε πολύ καλά, πως πολλοί από εσάς δεν έχετε τη δυνατότητα να μας 
υποστηρίξετε οικονομικά – μπορείτε όμως να το κάνετε διαφορετικά! 
Κοινοποιήστε την ιστορία μας και βοηθήστε να ταξιδέψει όσο μακρύτερα 
γίνεται! 

Ντίνα  Δραγοτινλή – Βασίλης Βασιλάκης 

dina.vasilaki@yahoo.gr 

Facebook: dina dragotinli 
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Υποσημείωση 

Όλες οι δωρεές διαχειρίζονται από την  ΜΚΟ PRAKSIS. Με άλλα λόγια, δεν διατίθενται οι δωρεές στους 

επιχειρηματίες εφάπαξ και μετρητοίς. Ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, κατά την οποία ο 

επιχειρηματίας λαμβάνει ένα προσυμφωνημένο ποσό με την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων 

προκειμένου να συνεχίσει η ανάπτυξη της επιχείρησης. Με την διαχείριση των χρημάτων-δωρεών από 

μια ανεξάρτητη και αξιόπιστη Μη Κυβερνητική Οργάνωση διασφαλίζουμε ότι για όλο το ποσό της δωρεάς 

σας, ο επιχειρηματίας είναι υπόλογος και στενά συνεργαζόμενος μαζί μας. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση 

των δωρητών για τις δραστηριότητες του επιχειρηματία και στενή παρακολούθηση, πληροφόρηση και 

διαφάνεια με τη μέγιστη από εμάς υπευθυνότητα για την αρτιότερη απόδοση της δωρεάς σας. 
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