persbericht
Lieke van Lexmond introduceert HEMA bamboe babyrompers op
Negenmaandenbeurs
Woensdag 22 februari 2017 — Met een gigantische stand is HEMA voor het eerst aanwezig op de
Negenmaandenbeurs, welke plaatsvindt van 22 tot en met 26 februari in de RAI te Amsterdam.
De Negenmaandenbeurs is het grootste evenement op het gebied van zwangerschap en
baby’s. Samen met bekende mama Lieke van Lexmond trapte HEMA de beurs vanochtend af
met de introductie van een nieuwe collectie innovatieve babyrompers.

Nadat de hoogzwangere Lieke een aantal leuke anekdotes had verteld mocht zij de eerste
gepersonaliseerde bamboe babyromper van HEMA in ontvangst nemen. “Ik vind het geweldig om te
zien dat HEMA van generatie op generatie gaat. Mijn moeder kwam er altijd vroeger al veel voor ons
en nu kom ik er zelf weer voor alle rompers en babyspullen. Dat is waar je echt voor naar HEMA
gaat.”
De acht verschillende bamboe babyrompers zijn allemaal voorzien van een dubbele rij drukknoopjes,
zodat snelgroeiende baby’s deze langer kunnen dragen. Daarnaast introduceert HEMA, speciaal voor
de Negenmaandenbeurs twee bamboe limited edition setjes, bestaande uit een broek, een rompertje
en een mutsje. Alle producten zijn gemaakt van bamboe. Bamboe is ongelofelijk zacht en leent zich

daarom perfect voor babykleding. Bamboe is hypoallergeen en antibacterieel waardoor het langer fris
blijft. Daarnaast is bamboe geschikt om bij elke temperatuur te dragen.
Bij de HEMA stand kunnen bezoekers een eigen bamboe babyromper laten drukken met een naam
en printje naar keuze. Daarnaast zijn de rompertjes en de limited edition setjes verkrijgbaar tegen
extra aantrekkelijke prijzen.

Ook is het voor bezoekers mogelijk zich te registreren voor de meerHEMA klantenpas bij de HEMA
stand. Met de klantenpas spaar je voor punten die in te wisselen zijn voor kortingsvouchers naar
keuze én krijg je een gratis tompouce met je verjaardag. Bij registratie voor de meerHEMA klantenpas
op de Negenmaandenbeurs, ontvangen bezoekers een gratis bamboe babymutsje.
De bamboe babyrompers zijn vanaf deze week in alle HEMA filialen verkrijgbaar en via hema.nl. De
limited editionsetjes zijn, zolang de voorraad strekt, exclusief verkrijgbaar op de Negenmaandenbeurs
en via hema.nl.
HEMA is tot 26 februari aanwezig op de Negenmaandenbeurs, stand 312 in hal 11. Voor meer
informatie over de beurs zie: www.negenmaandenbeurs.nl
EINDE
Over HEMA
Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met producten
die opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs. HEMA heeft meer dan
700 winkels in 7 landen, 17.000 medewerkers en circa 32.000 producten en diensten. Echt HEMA.
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