Pr ess e m ed d e l e l s e

Seje bamser til seje børn
Takket være Rockstjernen Jon Bon Jovi er bløde bamser ikke længere, hvad de har været... Han har nemlig designet en stribe seje bamser, som går rent ind i børneværelset – ja, måske endda helt derind, hvor børnene har nået en
alder, hvor bamser burde være ude og pop idoler inde.
Rock Star bamserne udgør faktisk en hel lille familie, hvor nogle har indbygget musik eller gribevenligt hul i maven,
andre har form som en nusseklud, en pude eller et tæppe. De fås i forskellige størrelser – i sort og hvid – og er
naturligvis fremstillet af materialer, der ligesom NovaCares øvrige produkter, opfylder alle europæiske standarder.
”Vi lancerede Rock Star bamserne på en nordisk børnemesse i starten af november, og da dagen var slut, var
varelageret det også. Så vi måtte hurtigt rykke ud med en ekstrabestilling for at være klar til julehandlen”, udtaler
importøren af bamserne, Jeanette Thiberg, NovaCare ApS.
Bamserne er en videreudvikling af Rock Star Baby kollektionen, som allerede tæller en sej sutte- og sutteflaskekollektion, der er et forfriskende modstykke til alt det tuttenuttede babyudstyr, som ellers tegner billedet.
”Vi oplever en stærkt øget efterspørgsel på børne- og baby accessories, der skiller sig ud fra mængden, en efterspørgsel som Rock Star Baby produkterne imødekommer på sejeste vis – og de foreløbige kollektioner er kun de
første spæde skridt. Konceptet er i fuld gang med at blive rullet ud på tøj, plejeprodukter og andre børneartikler”,
udtaler Jeanette Thiberg.
Nærmeste forhandler anvises på 33 33 08 35.
For yderligere information om Rock Star bamserne kontakt venligst:
Jeanette Thiberg
Direktør, NovaCare
Telefon: 33 33 08 35
E-mail: info@novacare.dk
NovaCare blev stiftet i 1994 og sælger innovative babyprodukter i Norden, der opfylder de skrappeste kvalitetsnormer, så vi skaber størst
mulig tryghed for vores kunder. Vores varekatalog tæller i dag ca. 160 produkter, som alle lever op til denne filosofi.
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