Granges-Paccot, Januari 2018

Ta ett djupt andetag – och njut: Den nya PartyLite Vår 2018
katalogen är här:
PartyLite lanserar Vår 2018 katalogen med
24, delvis nya, Find Your Signature Vår och
Året Runt dofter, vilkar möjliggör 300 olika
underbara dofter eller doftkombinationer.
PartyLite, det ledande företaget inom
direktförsäljning av doftljus, rumsdofter och
heminredning,
komplementterar
sitt
doftutbud för våren 2018 med perfekt
matchande tillbehör. Eleganta och klara
optiska mönster i säsongens färgpalett eller
romantiska accenter i roséguld. Ren design
eller blommigt lekfulla mönster. PartyLite
erbjuder mångsidighet utan like för Våren
2018. Förutom dofterna och tillbehören,
visar den nya katalogen även möjligheten att skapa en karriär med
PartyLite – som hobby eller heltidsjobb. Find Your Signature. At home.
In life.
Find Your Signature – Det handlar om Dig You!
En vårmorgon vid havet, en kvällsbris
som går över vårknoppar, shimrande
roséguld i skymningen. PartyLite
förtrollar varje hem, varje gång.
Dofter får känslor att komma till liv,
de smeker sinnena – de fyller ett rum
med stämning. "Vår nya vårkollektion
för 2018 ger ännu mera möjlighet för
visa upp indiviuell smak och stil”,
säger Martin Köhler, President för
PartyLite Worldwide, och han
tillägger, "skapa din egen doft, gör din
egen personliga rumsdoft och din egen dékorhistora som uttrycker din
invidualitet. Det handlar om Dig!"
Find Your Signature – PartyLites utbud av doft och design!
PartyLite erbjuder ett brett sortimenet av ljus, rumsdofter samt doftwax
och stickor. PartyLites ljus och dofter är lika mångsidiga som dofternas
färgpalett. Vårkollektionen återintroducerar ”Escential” och ”GloLite”
Glasljus. Den speciella formeln och unika processen för att skapa
”GloLite” gör det till världen mest skinande ljus.
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Ny innovation inom dofter för hemmet - SmartBlends
SmartBlends är en helt ny medlem i Fresh Home by PartyLite-familjen.
Det är ett enkelt sätt att fräscha upp hemmet utan låga, som inkluderar
vår patenterade NEOFRESH® -teknologi. Dessutom gör vi den nya
doften Tropical Breeze tillgänglig i hela sortimentet!
SmartBlends börjar sprida doften omedelbart med hjälp av värmen från
SmartBlends doftlampan. Doften kan bytas
på ett ögonblick och rengöring kunde inte
vara enklare - koppla helt enkelt loss sladden
och töm SmartBlends från doftlampan
direkt i soptunnan.
Ingen
vätska

2 koppar
Tillverkade
ger upp till av papper
60 h doft. från hållbart

Omedelbar doft

skogsbruk.

PartyLite: Perfekta dofter, perfekta tillbehör, perfekt Party, peftekt jobb!

Läs hur dofterna skapas, lär dig om PartyLite VIPs och se hur PartyLite
ger möjlighet att ha roligt men också få en inkomst. PartyLites Vår 2018
katalog inkluderar alla dessa element. Den visar hur PartyLites dofter
och tillbehör kommer samman i harmoni och hur PartyLite hjälper dig
att bygga din egen verksamhet..
“Vår nya vårkollektion börjar säljas från 1 januari 2018. Alla produkter
och dofter kan då beställas på Party runtom i världen”, säger Martin
Köhler, President för PartyLite Worldwide. "En katalog som är som en
inspirerande vårdag. En vår fylld av fantastiskt läckra dofter och
inredningsidéer – och för en del, starten på en ny egen verksamhet,"
förklarar Köhler.
Link till katalogen: http://www.partylite.se/sv/produkter/vaar-2018-katalog.html
Om PartyLite:
PartyLite grundades för mer än 40 år sedan som ett direktförsäljningsföretag och
erbjuder doftljus av bästa kvalitet och heminredningstillbehör världen runt. Med sina
egna designers, skapar PartyLite ett fantastiskt sortiment med ljus, rumsdofter och
tillbehör, vilka säljs i 18 länder av 45,000 Konsulter.
PartyLite är ett dotterbolag till Luminex Home Décor & Fragrance Company, till
vilket även the Candle-lite Company hör. Candle-lite är ett ledande företag inom
försäljning av ljus och parfym inom detaljhandeln i USA. Ägarna av The Luminex
Home Décor & Fragrance company är Carlyle Group och Centre Lane Partners.
För mer information, fotografier av specifika produkter eller kollektioner, etc. vänligen
kontakta:

Tanya O’Malley
Product, Promotions & Communication Manager Nordic
Email: tomalley@partylite.se
www.partylite.se
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