Granges-Paccot, oktober 2016

PartyLites nya Jul 2016 katalog är här: Nu är det dags för alla
tiders jul – Find Your Signature. At Home. In Life.
Gnistrande Snö: Se fram emot den
vackraste
årstiden
med
dess
klara
vinterdagar, färggrant dekorerade pepparkakor och bekanta dofter som väcker
julminnen.
Festlig Glans: Dekorera ditt hem med
utsökta färger och det festliga glödet i
atmosfären från din signaturdoft.
Ren Magi: Låt din kreativitet flöda!
Dekorera dina glastillbehör med allt det du
älskar och dina förtrollande favoritdofter.
Total Glädje: Granna juldekorationer och
härliga dofter sprider julglädje och får
garanterat läpparna att le.
PartyLite firar advent- och juletid med att lansera den väntade
julkatalogen. Ta vara på chansen och fyll ditt hem med nya
Signature-dofter. Du kan skapa din alldeles egna signaturdoft genom
att gå på ett Signature Party! Mixa och matcha över 20 olika
Signature-dofter - Find Your Signature. At Home. In Life.
Jul med PartyLite: Från “Total Glädje” till “Glänsande Skönhet”
Än en gång erbjuder PartyLite sina
kunder ett brett urval vintriga och
festliga doftupplevelser och tillbehör som passar var och en.
Med
det
nya
doftkonceptet,
Find
Your
Signature,
är det kunden själv som blir parfymören då
han eller hon skapar de perfekta dofterna
inför jul. PartyLites kunder kan välja bland
10 Fortlöpande- och 10 Säsongsdofter samt
några ”tjuvtittsdofter” då de skapar den
perfekta doftkombinationen.

1

Jul med PartyLite: Upptäck glädjen, med familj och vänner
“Sedan oktober 2016, har alla produkter och dofter i den nya Jul
2016 katalogen funnits tillgängliga för kunder världen över”,
rapporterar Martin Köhler, President PartyLite Worldwide. “Julen
har aldrig haft en mer individuell doft”, säger Köhler övertygande:
“Tack vare det nya partykonceptet, har våra Konsulter och framför
allt våra kunder möjlighet att se fram emot hejdundrande små
julfester. Nu kan alla skapa personliga doftkombinationer i sällskap
av nära och kära, vilket kommer att förvandla varje hem till ett
hem byggt på mys, drömmar och välmående.”
Katalogen finns tillgänglig online på: www.partylite.se
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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