Personlige smykker fra Pjevs
Pjevs Guld- og Sølvværksted på Søndergade i Silkeborg er blandt andet kendt
for usædvanlig smukke
unika-smykker og højt
håndværksmæssigt niveau.
Pjevs Gulstav Dalgaard har
stor succes med værkstedsarbejde, hvor hun bl.a. laver
mange smykker - især ringe
- på bestilling.
- Det er ofte med udgangspunkt i nogle gamle smykker, som kunden evt. har
arvet. Processen kan så
være, at kunden kommer
med de gamle smykker og
gerne vil have lavet nyt. Vi
starter måske med at kikke i
mit idé-katalog, og jeg laver
eventuelt en stregtegning på
ideerne. Når vi så er enige
om en model, kan jeg begynde på opgaven, forklarer
Pjevs.

Undervejs får kunden mulighed for at følge med i
processen og eventuelt korrigere.
- Det giver kunden en god
oplevelse af at være i centrum, at få lavet et unikt
smykke og have medindflydelse på resultatet, og det giver mig en god oplevelse af,
at jeg får lavet mit håndværk
så tæt på kundens ønsker
som muligt. Det er mere
end et smykke, der bliver
fremstillet, det er også et tæt
samarbejde og dialog der
bliver udviklet, siger Pjevs.
Gennem de sidste 12 år har
hun sammen med sine to
dygtige og faglærte ansatte,
Pia Ipsen og Karin Schmidt
Danielsen, fået opbygget en
stor og alsidig kundegruppe.
Trofaste kunder der kommer
igen og igen samtidig med
at de tager deres familie og

venner med. Nye kunder
kommer hele tiden til. Pjevs
Guld- og Sølvværksted har
kunder fra hele landet, og
endda enkelte fra udlandet.
Som det fremgår af hjemmesiden (Pjevs.com) har
forretningen fået opbygget et
smykkeudvalg, som er indkøbt med faglig og kvalitetsbevidst omhu fra udvalgte
danske leverandører.
- Jeg har i stor udstrækning
opnået de mål, jeg fra starten
havde for min værkstedsbutik. Vi er blevet kendte
på vores faglighed, kvalitetsbevidsthed, service og
håndværk. Og ikke mindst
er vi blevet kendt på at være
en forretning, hvor der er en
god og positiv stemning, og
hvor alle kunder er i centrum, slutter Pjevs Gulstav
Dalgaard.

Pjevs Gulstav Dalgaard arbejder koncentreret i sin guldsmedeforretning i Søndergade.

