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PartyLite lanserar samarbete med Jonathan
Adler om en exklusiv kollektion av ljus,
dofter och heminredning
GRANGES-PACCOT, Schweiz
PartyLite presenterar Jonathan Adlers djärva grafiska stil i sin Höst/Jul 2014kollektion.
PartyLite har samarbetat med den kände keramikern, formgivaren och författaren
Jonathan Adler om en kollektion av ljus, dofter och heminredning som skall vara
tillgänglig exklusivt genom PartyLites direktförsäljare, kallade konsulter, i Europa,
Nordamerika och Australien.
”Vi är glada över att samarbeta med Jonathan Adler för att skapa denna exklusiva
samling av ljus, dofter och inredning för PartyLite”, säger Rob Goergen, PartyLite
Worldwide President.” Den nya Jonathan Adler för PartyLite-kollektionen har ett
fräscht och modernt sting som vi vet att vår globala publik kommer att älska. Det är
ett spännande tillfälle att presentera Jonathans kännetecknande elegans till
stilälskare över hela världen – på PartyLite-sätt”
Jonathan Adler for PartyLite ®-kollektionen debuterar på nätet och i företagets
Höst/Jul 2014-katalog i slutet av augusti. Adler säger att hans kollektion för PartyLite
speglar en New York-känsla. Han tillägger; ”Min kollektion för PartyLite fångar andan i
staden och gör ditt hem levande och glamoröst, oavsett var du bor.”
Det nya samarbetet ger PartyLite-konsulter en spännande och unik möjlighet att
presentera Jonathan Adlers signaturstil till värdinnor/värdar och gäster på Partyn. I
det ursprungliga erbjudandet ingår två moderna sofistikerade ljusdofter, Big Apple by
Day och Big Apple by Night, i en mängd olika ljusformer, tillsammans med inredning
utformad för att ge stil, hantverkkänsla och glädje i människors liv.
”Vi älskar Jonathan Adlers stil”, säger Goergen. ”Alla hans designer reflekterar hans
berömda känsla för pietetslös lyx, som perfekt matchar den slags trendiga dofter, ljus
och tillbehör som våra nya och gamla gäster älskar och förväntar sig av PartyLite.”

Ytterligare Jonathan Adler for PartyLite-produkter kommer att introduceras under
2015.
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 högst inkomstbringande direktförsäljnings företagen”.
Med säte i Plymouth, Massachusetts, är PartyLite medlem i Direct Selling Association
and Better Business Bureau. År 2014firar 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.com.
Om Jonathan Adler
Jonathan Adler är hängiven till att tillföra stil, hantverkskänsla, och glädje till ditt liv.
Det finns mer än 25 Jonathan Adler-butiker över hela världen, en blomstrande
näthandelsplats och en grossistverksamhet som stoltserar med över 1 000 platser
globalt. Hans rötter som konstnär och skulptör fortsätter att påverka hans märke av
hemaccessoarer, vilka inkluderar prydnadsföremål, bordssamlingar, sängkläder,
badtillbehör, ljus, möbler, mattor, kuddar, belysning mm. Adler är författare till
Happy Chic-bokserien. Han bor i New York med sin partner, Barneys kreativ
ambassadör at Large, Simon Doonan och deras Norwich Terrier Liberace. Om du vill
veta mer, besök http://www.jonathanadler.com.
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