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Nya sommardofter, dekorationsidéer och
massa annat kul: Fira sommaren med
PartyLite!
Njut av den vackraste tiden på året med PartyLites sommarkollektion 2015
Förbered dig på att ge ditt hem en känsla av pool party med PartyLites nya sommardofter Sunny
Passion, Beach Smoothie eller Summer Cooler som inspirerats av uppfriskande hemgjorda cocktails.
Kom och prova Garden Party, Strandvågor, Goda Vänner eller Fjärilar- och förbered dig på att bli
sommarglad. Upptäck PartyLites magi i sommar med oförglömliga säsongsbetonade dofter, utsökt
design och inspirerande dekorationsidéer både för inomhus- och utomhusmiljöer.
Jonathan Adler tar med stranden direkt till ditt vardagsrum
Ännu en gång har den välkända keramikern och författaren från New York skapat en ny spännande
exklusiv kollektion för PartyLite som garanterat kommer att släppa loss dina strandvibbar där
hemma. "The waves are calling" är inte bara den nya sommarkollektionen från Jonathan Adler for
PartyLite®, utan även en av höjdpunkterna i sommarkatalogen 2015. Den här gången trollar den
berömda amerikanska designern fram semesterkänslor med sina fräscha vågmotiv och teljushållare i
form av en sjöjungfru och en vattensprutande val. Lägg till en känsla av New York i ditt hem med
dessa sprudlande sommarstilar.
Tom Knotek – Sensoriska doftskapelser
New York-kollegan Tom Knotek tar för första gången sin speciella touch till PartyLite. "Vår
sommarkatalog 2015 presenterar Tom och hans speciella PartyLite-dofter för alla våra kunder runt
om i världen. En sann konstnär vars underbara skapelser säkerligen kommer att ha en spännande
inverkan på allas hem", säger Martin Köhler, vd för PartyLite Europe.
GloLite - en PartyLite-klassiker med nytt utseende
GloLite, världens klaraste glasljus, ger ditt hem ännu mer magi med en somrig look i flera färger.
GloLite-fansen kommer även att glädjas åt GloLites nya miniglastrio!
Nya dofter och massa kreativa dekorationstips: Låt PartyLite-sommaren börja nu!
PartyLites nya sommardofter Honungspersika & Citronella och Geranium Citronella är lika
förtrollande som de nya dekorativa ljushållarna. Den mångsidiga Vinranka lyktan kan antingen
hängas eller ställas på bordet, och ger ditt hem eller din uteplats skönhet, oavsett var du placerar
den.
"Hela vår sommarkatalog är tillgänglig på nätet och alla dofter och produkter i den kan köpas i vår
nätbutik eller på ett Party", säger PartyLites europachef. "Jag tror att vi än en gång har tagit fram en
sommarkollektion som erbjuder något för alla tillfällen och som kommer att få dig att vilja ta
semester, koppla av i trädgården eller göra något annat typiskt somrigt - oavsett väderlek" tillägger
Köhler.

Information om PartyLite
PartyLite är världens ledande direktförsäljningsföretag när det gäller att tillverka och sälja
högkvalitativa livsstilsprodukter såsom ljus, dofter och heminredning i 23 länder, som säljs främst via
oberoende PartyLite-Konsulter. 2015 firar Partylite 42 år som global ledare på sin marknad och 25 år
som medlem i den framstående företagsgruppen Blyth (NYSE:BTH). Utöver sin närvaro i USA, Kanada,
Australien och Mexiko, finns också PartyLite och dess exklusiva produkter i 18 europeiska länder.
Med ett starkt affärsengagemang och en stark tro på innovation ger världsledaren varje dag nya
möjligheter för personer som söker dem. För mer information, besök http://www.partylite.se
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