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Despre Cattitude
In locatia noastra din Nordul Bucurestiului veti gasi un portofoliu diversificat de produse de la
furnizori cu recunoastere internationala, in principal din Europa, Canada si US.
Produsele vandute pe partea de accesorii sunt doar branduri internationale de cea mai buna calitate,
concept si design din USA (Planet Dog, Ruffwear, Kurgo), Australia (Ezy Dog, Red Dingo), UK (Hiro &
Wolf), Germania (Max & Molly) etc. Lese de alergat, cosuri transport pentru biciclete, jucarii variate
pline de menta pentru mirosul placut al gurii, hainute impermeabile de ploaie si vant, saci de dormit
pentru drumetii, hamuri, lese si zgarzi durabile, confortabile si super elegante, create special pentru catei
la standarde internationale. Suntem importatori directi ai acestor produse in Romania, pentru unele
branduri avem exclusivitate, iar gama noastra de produse si servicii este in continua expansiune si
diversificare.
Cattitude Brands introduce pentru prima data in Romania, EzyDog Australia, companie cunoscuta
international pentru calitatea superioara a accesoriilor pentru catei (lese, hamuri, zgarzi) realizate din
cele mai durabile materiale importate din industria de surfing si sporturi nautice.
Cattitude Brands este distributor exclusiv pe Romania a brandului Australian Red Dingo.
Mancarea umeda si uscata este deasemenea aleasa din randul producatorilor premium si superpremium pentru mancaciosi si mofturosi: Acana, Orijen, Taste of the Wild, Schesir, Applaws, Farmina,
Equilibria etc.

Pentru stapani avem ghiduri de dresaj pentru catei, carti despre intelegerea comportamentului
animalelor de companie si rezolvarea problemelor care pot aparea, precum si multe cadouri pe
care le puteti face prietenilor vostri cu catei si pisici.
Am deschis de curand in aceeasi locatie si un Pet Spa, iar incepand cu anul 2017 vom sustine dezvoltarea
de programe educationale in domeniul imbunatatirii calitatii vietii animalelor de companie si vom derula
ateliere de educatie si stil de viata in relatia cu animalele de companie impreuna cu partenerii nostri.
Cattitude Brands doreste sa deschida usa catre un alt univers de comunicare si comuniune cu cei pe care
ii numim familie avand in vedere dezvoltarile de creatie si tehnologie la nivel international atat in
domeniul mancarii uscate si umede, dar si a accesoriilor de calitate si practicabilitate care ofera un stil de
viata ancorat in viata cotidiana in continua schimbare, mai degraba decat produse fara o motivatie.

ACUM avem oportunitati si oferte din cele mai diverse sa experimentam si sa traim la maxim
momentele de calitate si distractie cu cei pe care ii iubim si ii respectam in fiecare zi pentru ca ne
fac mai buni……iar in fiecare dimineata, cand ne uitam in ochii lor calzi si blanzi, sa le spunem
“Pentru ca meritati!”.
INAINTE aceste oportunitati nu existau, sau erau foarte greu accesibile, la care se adauga lipsa
de cunoastere a ofertelor de pe piata international si a ultimelor inovatii in domeniu.
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