Granges-Paccot, Januari 2017

PartyLites nya Vår 2017 katalog är här:
Find Your Signature. At home. In life.
PartyLite sparkar igång vårsäsongen 2017 med tio nya Find Your
Signature vårdofter, med vilka du kan skapa 190 underbara
doftkompositioner i kombination med Find Your Signature
fortlöpande dofter. Efter mörka kalla
vinterdagar är det dags för tropiska frukter
och exotiska blommor! Och det finns inget
bättre sätt att skaka av sig vintertrötthet
med än genom att tillföra fruktig, blommig
friskhet med PartyLite till ditt hem.
De nya tropiska fruktdofterna, såsom
ananas, guava, passionsfrukt och exotisk
kokos, väcker berusande doftupplevelser.
Tropiska blommor såsom gardenia tillför en
krämig friskhet till den nya kollektionen.
Hallon, mandariner och grapefrukt skapa
intimitet och upplevelsen av en ny
doftdimension.
Tillbehören
i
vårens
kollektion 2017 är inspirerade av tropiska
blad och blommor. Exotisk design i pulserande tropiska färger
skapar friskhet medan metalliskt skimmer ger kollektionen en
klassisk elegans. Vare sig det är gardenia, hibiskus, vilda bär eller
ananas och sockerrör är PartyLite-våren lika frisk som en prunkande
trädgård med praktfull blomning och himmelskt exotisk. Som alltid
erbjuder PartyLite det bredaste utbudet av dofter som även
uppfyller önskemålen för de mest krävande doftljus-fansen: spa
atmosfär i en stil av gnistrande försilvrat glas eller gyllene
ormbunkar. Utsökta handblåsta ljushållare i glas eller glaserade
snäckskal i keramik väcker dofter från en polynesisk ö till liv i ditt
hem. Doft- och dekorationsdrömmar blir verklighet och förvandlar
varje hem till personliga vår-oaser – Find Your Signature. At home.
PartyLite Vår 2017 kommer med Smartscents till alla Signature
dofter
PartyLites populära Smartscents är nu för första
gången tillgängliga i alla fortlöpande- och
säsongsdofter. Vilket betyder att kunder kan skapa sin
egna personliga doft utan låga – för hemmet, till bilen
eller vart som helst. Find Your Signature. At home. In
life.
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Bli PartyLite Konsult och: Find Your Signature. In life.
PartyLites Find Your Signature koncept gör det möjligt för kunder
att skapa sina individuella, helt personliga dofter. Med den nya
stilen av PartyLite Partyn har Partyt utvecklats till en interaktiv
händelse där kunderna själva skapar de mest skilda
doftkombinationerna. Den nya produkten och Partykonceptet har
också öppnat dörren för många PartyLite fans att bli aktiva som
Konsulter och som startat sin egen verksamhet som resultat. Vid
sidan av gudomliga doftljus och tillbehör visar den nya Vår
katalogen också de karriärmöjligheter Partylite erbjuder samt
inspirerar läsarna att följa sin personliga PartyLite väg, även i
professionellt syfte.
“Vår nya Vår katalog kommer att vara online fr.o.m. 1 januari 2017.
Alla produkter och dofter finns tillgängliga att beställa från och med
då säger Martin Köhler, President PartyLite Worldwide. “Återigen
med denna kollektion har vi lyckats skapa en berusande frisk och
fantastiskt kreativ övergång till det nya året och våren", framhåller
Köhler och lägger till: “ Ett år fullt av fantastiska dofter och
dekorationsidéer - och för många kanske det första året med sin
egen verksamhet”.
Katalogen finns tillgänglig online på: www.partylite.se.
Om PartyLite:
PartyLite, grundat för mer än 40 år sedan, är ett globalt direkt-försäljningsbolag
inom heminredning och dofter för hemmet. Som designer och tillverkare erbjuder
PartyLite ett brett sortiment högklassiga ljus, doft utan låga, samt tillbehör för
dessa genom sitt nätverk av 45 000 försäljningskonsulter i 23 länder. PartyLite, är
ett dotterbolag till Luminex Home Décor & Fragrance Company tillsammans med
Candle-Lite Company, en erkänd ledare inom marknaden ljus och dofter för
hemmet. Luminex Home Décor & Fragrance Company ägs av Carlyle Group och
Centre Lane Partners.
För ytterligare detaljer eller foton av individuella produkter ur kollektionen eller
provexemplar för att skapa egna bilder, vänligen kontakta:
Tanya O’Malley
Product, Promotions & Communication Manager Nordic
Email: tomalley@partylite.se
www.partylite.se
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