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ПРЕЗЕНТОВАЊЕ БРЕНДА НА
НАЈБОЉИ МОГУЋИ НАЧИН

Принц Чарлс
упознаје свет
са пиротским

ћилимом"
Британски престоло-

наследник принц Чарлс,
пожелео је да купи пирот-
ски ћилим, што је огромно
признање за произвођаче
тог артикла, каже градо-
начелник Пирота Владан
Васић. Међу поклонима
принцу и његовој супрузи
Камили нашао се и поклон
са мотивима пиротског ћи-
лима

"Кад некоме желите
да презентујете брендове
једне земље, онда бирате
најбоље", рекао је Васић.

Васић једодаодаће
интересовање краљев-
ског пара за пиротски ћи-
лим подићи рејтинг овом
традиционалном артиклу
у земљи и иностранству.

Током посете Србији
принц од Велса Чарлс по-
казао је велико интересо-
вање за пиротски ћилим,
а његовој супрузи војвот-
кињи од Корнвола пред-
седникСрбије поклониоје
огледало са рамом у дрво-
резу са мотивима пирот-
скогћилима.

Васић је додао да је
тежња овог града да пи-
ротски ћилим буде у зва-
ничном дипломатском по-
клону Министарства
иностраних послова и да
свака амбасада Србије у
иностранству има пирот-
скићилим.

"То ће подстаћи произ-
водњу пиротског ћилима",
казао је Васић за "Пирот-
ске вести", подсетивши да
су се жене из Пирота које
се баве производњом пи-
ротског ћилима обновиле
и ткање стапарског ћи-
лима по коме је познат
Сомбор.

Према његовим речи-
ма, Пирот и Сомбор у тим
активностима повезала је
амбасада Аустралије у Бе-
ограду.

"Заједно са Етно
мрежом и НАЛЕД-ом сара-
ђиваћемо око отварања
Етно галерије у Беогаду у
којој ће моћи да се купе нај-
познатије и најбоље ру-
котворине из Србије", ре-
каојеВасић.Th
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