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Buiten schijnt de zon, maar het regent bij HEMA
Amsterdam, 14 september 2016 – Buiten vallen de mussen van het dak en is er geen wolkje aan
de lucht te bekennen. Toch regent het in HEMA Nieuwendijk. Honderden regendruppels komen
vanaf het plafond naar beneden. Winkelende klanten wordt aangeraden zich in het nieuwe
Regenjaszie te hullen, om een nat pak te voorkomen.

Kinderen kunnen zich volledig uitleven in de plassen, zonder echt nat te worden. Gekleed in HEMA
regenkleding kunnen ze de meest spetterende foto’s laten maken. De leukste foto’s die op Instagram
geplaatst worden met de #hemaregenjaszie, maken kans op een HEMA cadeaukaart ter waarde van
10,-. En dit alles ter ere van het HEMA Regenjaszie; een kinderregenjas met reflecterende accenten.
Deze accenten maken het niet alleen leuk de jas te dragen, maar zorgen er ook voor dat kinderen
beter zichtbaar zijn in het donker. Regenjaszie is verkrijgbaar bij alle HEMA filialen in Nederland en via
hema.nl.

Regen in het tramhok
Van 20 tot en met 25 september sta je ook in het tramhok voor het Magna Plaza in Amsterdam niet
droog. Maar het volledige hok wordt aangepakt en volgehangen met paraplu’s. Benieuwd naar het
HEMA Regenjaszie en de bijbehorende gele rubberlaarsjes? Deze zijn hier diezelfde week te
bewonderen.
De campagne loopt tot en met 2 oktober 2016. Voor meer informatie zie hema.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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