persbericht
Het nieuwe jaar in met HEMA
Amsterdam, 21 december – 2017 nadert en we laten 2016 bijna achter ons. Dat betekent dat het
tijd is voor een feestje. HEMA heeft alles om de jaarwisseling te vieren en om het leukste
feestje te geven. De collectie bestaat uit gouden, zilveren en zwarte kleuraccenten, waardoor
alles mooi met elkaar te combineren is.

alles voor het leukste feest
Kleed je nieuwjaarsfeestje leuk aan met de partygoods van HEMA. Er is een slinger met de tekst
‘Happy New Year’ en een feestelijke slinger met zwarte, gouden en zilveren confetti. Ook zijn er
ballonnen met dezelfde kleuren confetti. De gouden folieballonnen fleuren elke muur op. Deze zijn
verkrijgbaar in het hele alfabet en in elk getal. Een feestje geven is altijd erg leuk, maar vaak ook veel

werk. HEMA helpt je een handje met wegwerpservies, speciaal in het goud en zilver voor Oud en
Nieuw. Papieren bordjes, bekertjes, servetten en rietjes. Alles wat je nodig hebt, kun je bij HEMA
vinden, zodat alles mooi bij elkaar past.

bubbels
HEMA heeft allerlei lekkers voor in je glas. De Cava Copa Sabia is er in twee varianten: Brut en
Rosado. Deze cava is op dezelfde wijze gemaakt als champagne en is minimaal 15 maanden op fles
gerijpt. De cava is er ook in limited edition in zilveren of gouden fles en naast het formaat van 75 cl is
die er ook in mini en magnum versie. Voor iedereen die geen alcohol drinkt heeft HEMA dit jaar nieuw
in het assortiment Hugo Zero. Dit is een alcoholvrije, frisse, lichte bubbel met aroma’s van
vlierbloesem en munt. Voor de jonge feestvierders is er uiteraard Jip en Janneke bubbelsap, in een
gouden limited edition fles.

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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