Granges-Paccot, augusti 2016

Den nya PartyLite Höst 2016 katalogen:
Find Your Signature. At Home. In Life.
Med 20 sprillans nya dofter och en helt ny uppsättning tillbehör är
PartyLite redo att rivstarta hösten 2016. Med det innovativa
produktsortimentet, Find Your Signature kan PartyLites kunder
skapa sin egna individuella doftkombination genom att välja två
dofter från det omfattande sortimentet av 10 Fortlöpande- och 10
Säsongsdofter från Signature-serien. Höst 2016 kommer att bli en
berusande doftupplevelse. Genom att blanda dessa specialtillverkade dofter kan PartyLite Gäster skapa upp till 190 personliga
doftkombinationer – ett doftutbud som är alldeles unikt. Det breda
utbudet dofter upphöjs till nya nivåer med exklusiva nya tillbehör,
skapade av PartyLites egan designers. Sist men inte minst lanserar
världens ledande företag inom direktförsäljning av högklassiga ljus,
dofter för hemmet, doft utan låga och tillbehör nu sitt initiativ att
utöka nätverket av Konsulter: Det är det nya och innovativa
partykonceptet som gör försäljningen av PartyLite produkter mer
spännande och interaktivt än någonsin tidigare, detta star som en
grund till att var och en enkelt kan bygga en egen innovativ
affärsverksamhet: Find Your Signature. At Home. In Life.
Fira – Skapa – Designa
Med den nya säsongen precis
bakom hörnet är PartyLite redo
att göra varje Gäst till parfymör.
Gäster kan välja bland 10
Säsongs- och 10 Fortlöpande
Signature –dofter för att skapa
en av de 190 olika kombinationsmöjligheterna.
Med
exklusiv
design och flotta tillbehör
perfekt
komboinerade
med
lyxiga dofter kan kunder nu
skapa en doft som passar dem
och deras hem och hus perfekt.
Aldrig tidigare har det varit så
enkelt att lägga en personlig twist till sin inredning och den design
man har hemma hos sig. Find Your Signature – At Home.
En möjlighet att ha lite kul då man definierar sin livsstil
Med ett nytt partykoncept där Konsulter tar sig an en roll som
“lekledare” antar företaget en utmaning att utöka antalet
Konsulter. Det enkla men briljanta konceptet innebär roligare
Partyn medan det hyllar den pågående trenden med personlig stil.
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Den tillåter individer att kombinera sitt personliga och
professionella liv i enlighet med var och ens behov. Vare sig det
handlar om att förtjäna lite extra pengar eller bygga en
framgångsrik affärsverksamhet har PartyLite det program, de
produkter och den träning som behövs. Find Your Signature. In
Life.
Glödande Elegans

Champagneglans, stiliga glastillbehör, förtrollande hösten med de
Varma färgerna av fallande löv och gyllene doften av höstskörd:
PartyLites nya värld av tillbehör är det mest eleganta och vackra
som finns just nu. PartyLites kunder kan se fram emot att få
presentera sin egna doftkombination i de mest utsökta av hållare,
lyktor och lampetter. PartyLites host bedårar inte endast med dess
berusande dofter, men även med det häpnadsväckande skenet från
otroligt vackra hållare.
Fortsätter på framgångsbanan
Även om det finns ett vimmel av nya produkter att upptäcka hos
PartyLite, kan kunder även glädjas åt att det fortfarande finns en
del klassiker som halls kvar i höst 2016 -kollektionen: Forbidden
Fruits, förälska dig om och om igen i de förförande dofterna från
förbjudna frukter. För varje rum i varje hem finns Fresh Home by
PartyLite, de inbjudande dofterna med luktneutraliserande
teknologi. Våra trogna fans lär också glädjas åt att den ack så
populära GoSmart mobil dofthållaren än en gang finns med i
katalogen.
“Alla produkter och dofter i vår nya höstkatalog finns tillgängliga på
Partyn och i vår online shop fr.o.m. 22 augusti,” meddelade Martin
Köhler, President PartyLite Worlwide. “Med denna nya kollektion,
tycker jag vi lyckats höja PartyLite till en ny nivå inom dofter och
tillbehör.” menade Köhler.
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Om PartyLite:
PartyLite, grundat för mer än 40 år sedan, är ett globalt direktförsäljningsbolag 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:
Fr Satu Kankaansyrjä
Director Communications Europa
PartyLite Trading SA
Route d'Englisberg 13
1763 Granges-Paccot / Schweiz
Tel.: +41 26 460 38 10
Mobil: +41 79 196 35 24
E-Mail: skankaansyrja@partylite.eu
www.partylite.eu
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