Pressemelding 30. juli 2017

ISBJÖRNS ryggsekk for eventyr og barnehage –
nå i fire flotte farger
ISBJÖRNs 10-liter ryggsekk Stortass Mini kommer nå i fire farger og passer for barn mellom 3-6 år. Den
er laget av slitesterk nylon og anbefales for alle opplevelser og daglig bruk på barnehagen. Det
medfølgende sitteunderlaget gjør det ekstra morsomt å bære rundt drykken, brødskiven og frukten
sin til skogen.

- Å få stoppe og kose seg med medbragt niste på eventyr i skogen er mange ganger det som barna synes
er stor stas. En god ryggsekk som holder sine løfter er viktig - og det er spesielt spennende å kunne tilby
sekken i så mange farger, sier Maria Frykman Forsberg, administrerende direktør, ISBJÖRN of Sweden.

Stortass Mini Backpack har polstrede skulderremmer og en bryststropp
som gir god støtte og holder sekken på plass. Ryggsekken har to lommer
med glidelås på utsiden av posen, og en glidelås på innsiden for små
verdisaker . På begge sider finnes nettlommer for flasker.

Materiale: 600D 100% Nylon
Størrelsen/mål: 10 liter, 30x25x20cm
Farger: CandyFrog (grønn), Smoothie (rosa), Navy (blå) och Love (rød)
Pris: 400 kr (cirkapris)
Den nydelige kose-isbjørnen følger med som en liten venn.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:
Maline Knutsen, West & Berg (Norge), tlf. +47 47 95 53 82,
maline.knutsen@westandberg.no
Maria Frykman Forsberg, administrerende direktør, Isbjörn of Sweden, tlf. +46 762 244 890,
maria@isbjornofsweden.com

Om ISBJÖRN of Sweden
ISBJÖRN of Sweden er markedets beste og mest bærekraftige tekniske og funksjonelle klær for barn i
alderen 0 til 14 år, i kategoriene baby, kids og junior. Selskapets visjon er å levere slitesterke, varige og
bærekraftige klær i miljøvennlige materialer som samsvarer med kvaliteten på premium-merkevarer for
voksne. ISBJÖRN of Sweden ble grunnlagt i 2005 og har i dag forhandlere i Skandinavia, Europa, Japan og
siden høsten 2016 også i Kina.

