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PartyLite lanserar Brighter World‐ljus
Ovanliga dofter från avlägsna platser lyser upp ditt liv och hjälper även andra
Tänk dig detta: Du tänder ett vackert ljus tillverkat av en naturlig sojablandning och rummet fylls
med den exotiska doften av magnifika växter från andra sidan jordklotet.
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Medan du njuter av det varma skenet värmer ljuset även ditt hjärta. För du vet att detta speciella ljus
gör bra saker för världen – det räddar sällsynta växter från utrotning och hjälper människorna som
odlar dem till ett bättre liv och en ljusare framtid.
PartyLite®, världens ledande direktförsäljningsföretag som säljer ljus, är stolta över att lansera
Brighter World™‐ljus – en unik samling ljus i tre fantastiska nya dofter:
*Röd Ingefära & Teak från byarna i Laos i Sydostasien har en livfull energi med en
skogsdoftande bouquet.
*Ylang Ylang & Svarta Vinbär från de exotiska Komorerna utanför Afrikas sydöstra kust har
en blommig doft av söt Ylang Ylang.
*Vanilj & Tonkaböna, också från Komorerna, har inslag av söt vanilj som vuxit i den
afrikanska solen.
I samarbete med det världsberömda dofthuset Givaudan, med huvudkontor i Schweiz, tar PartyLite
doften av exceptionella naturliga ingredienser till ditt hem – dofter från magnifika växter som ger oss
sällsynta eteriska doftoljor. Dessa oljor är den huvudsakliga doftingrediensen i de naturliga
sojablandningarna som används i Brighter World‐ljusen från PartyLite.

"Vi arbetar med ett av de äldsta och största parfymhusen i världen", säger Rob Goergen, vd för
PartyLite Worldwide, "och vårt engagemang stödjer ett fantastiskt hållbarhetsprogram i de
samhällen där dessa växterhar sitt ursprung."
"Vårt engagemang bidrar till att finansiera utbildningsprogram, hållbara jordbruksmetoder och
konserveringsmetoder för de människor som odlar och skördar dessa exotiska växter. Dessa program
ger välbehövlig hjälp till lokalbefolkningen vars försörjning är beroende av den hållbarheten."
PartyLites Brighter World‐ljus finns som glasljus i varje doft eller som presentförpackning med tre
ljus, ett i varje doft. De är tillverkade av 96 % sojavax, vackert förpackade och fungerar utmärkt som
presenter.
"När du ger bort ett Brighter World‐ljus Från PartyLite skickar du verkligen ett speciellt meddelande",
säger Goergen. "Det är ett vackert ljus med en verkligt sällsynt och underbar doft. Gåvan säger också
att du bryr dig om världen och att du vet att personen du ger det till också gör det."
Om PartyLite
PartyLite är världens ledande direktförsäljningsföretag som säljer ljus, tillbehör, doft utan låga och
doftlampor samt heminredning i 21 länder, genom nästan 45 000 oberoende PartyLite‐
entreprenörer. PartyLite rankas som nummer 31 i Direct Selling News ”Globalt bland de 100 mest
lönsamma direktförsäljningsföretagen”. Med säte i Plymouth, Massachusetts, är PartyLite medlem i
Direct Selling Association and Better Business Bureau (i Sverige: Sveriges Direkthandels Förening). År
2014 firar, PartyLite 41 år som världsledande inom sin kategori och 24 år som medlem i den
framstående Blyth‐familjen av företag (NYSE: BTH). För mer information, besök
http://www.partylite.se
Om Givaudan
Givaudan är världsledande inom doft‐ och smakindustrin, och erbjuder sina produkter till livsmedels‐
och konsumentvarutillverkare samt prestigevarumärken. Givaudans huvudkontor ligger i Vernier,
Schweiz, och företaget innehar cirka 25 % av marknadsandelen i en bransch som värderas till totalt
cirka 18 till 19 miljarder CHF. Företaget är sedan juni 2000 noterat på SIX Swiss Exchange och är ett
av landets 30 största företag när det gäller börsvärde. År 2013 uppgick Givaudans försäljning till 4,4,
miljarder CHF med en personalstyrka på över 9 000 anställda och verksamhet i över 100 länder, i
både mogna regioner och utvecklingsregioner. Via programmet Givaudan Innovative Naturals
arbetar företaget för att skydda ömtåliga leveranskedjor och för att se till att material kommer att
finnas tillgängligt i framtiden. För mer information, besök:
http://www.givaudan.com/Fragrances/Innovative+Naturals
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