Esbo 17 juli 2015
PartyLites Höst/Jul kollektion presenterar perfekta gåvor till julen: Vårt
doftande Glasljus från Tom Knotek som inspirerats av fjällstugorna i Sankt
Moritz och det NYA Escential Glasljuset, en klassiker i ny design!

Tom Knoteks Sankt Moritz: Att göra en vinterdröm till en riktigt sensorisk
upplevelse
"I början av processen av att skapa en ny doft finns det en historia man vill
berätta", förklarar New York-baserade doftdesignern Tom Knotek då han
beskriver hur han utvecklar nya dofter. "Konceptet av att berätta en historia
uppnås genom en serie väldoftande kapitel." För PartyLites Höst/Jul kollektion
2015 är historien om den exklusiva och fashionabla schweiziska skidorten St
Moritz en av de historier som ska berättas. För att bygga upp berättelsen
började Knotek med cederträ och furu för att skapa en intensivt träig doft som
målar upp atmosfären hos en fjällskog. Den harmoniska blandningen av
eukalyptus och mentol för sedan tankarna till doften av frisk arktisk luft, vilket
gör vinterupplevelsen ännu mer levande för sinnena. Toppnoten av citrus gör
att du kan känna det underbara skenet från den alpina vintersolen. Ett inslag
av vetiver med sin jordiga doftupplevelse avrundar skapelsen. "En otrolig
vinterdag i fjällen, en promenad i snön, skidåkning i backarna i Sankt Moritz allt blir en sensorisk upplevelse", säger Knotek om sin nya doftskapelse. Det
doftande Glasljuset är vackert förpackat i en presentförpackning.

Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150612/748956

Finns i mer än 30 dofter, med ny design och förbättrad brinntid: det
raffinerade klassiska Escential Glasljuset
För den kommande Höst/Jul säsongen finns PartyLites klassiska Escential
Glasljus för första gången i över 30 dofter. "Det är verkligen en konst att ta en
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absolut klassiker och göra den ännu bättre, men när ni ser vad vi har gjort med
våra Escential Glasljus kommer ni hålla med om att resultaten är fantastiska",
säger Martin Köhler, vd för Partylite Europa. Med ny design och
presentförpackning, en intensiv doftupplevelse och en förbättrad brinntid är de
nya Escential Glasljusen de perfekta julklapparna.
PartyLite: de finaste dofterna och ingredienserna ger framgång
PartyLite har i många år samarbetat med några av världens mest kända
doftexperter och parfymhus, däribland Givaudan och Symrise, som är två av
världens största dofttillverkare. PartyLites kunder kan se fram emot ett antal
nya doftskapelser, ljus, ljushållare, doftspridare och rumsspray i 2015 års
kommande Höst/Jul kollektion. "Det är den originella doften i kombination med
de bästa vaxerna och ingredienser som gör våra ljus och oljor så speciella och
så värdefulla, för att inte nämna unika", sammanfattar 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
För ytterligare information, eller bilder på enskilda artiklar ur kollektionen,
eller prover för att skapa egna bilder, kan du kontakta:
För mer information eller bilder på speciella produkter eller kollektioner eller
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