persbericht
Schoolagenda’s weer verkrijgbaar bij HEMA
Met het nieuwe schooljaar in zicht liggen de (merk)agenda’s vanaf vandaag weer in de
schappen van HEMA. De uitgebreide collectie kenmerkt zich door de vele kleurrijke designs en
thema’s, zoals: tropical, graphic, girly en craft. De collectie bestaat uit verschillende soorten en
maten agenda’s, met harde en zachte kaften, ringbanden met insteekhoesjes en bladwijzers.
Ook dit jaar verkoopt HEMA verschillende merkagenda’s waaronder de speciaal voor HEMA
ontworpen agenda van bekende YouTube-ster Joy van Beautynezz. De agenda’s zijn vanaf
vandaag verkrijgbaar in alle HEMA filialen in Nederland en via hema.nl.
luxe
Deze luxe agenda’s hebben een harde kaft en zijn ontworpen met een kleurrijk tropical of stoer tribal
design. De agenda’s komen met een badge, magneet of elastiek sluiting.

ringband
De agenda’s met een ringband zijn bechikbaar in een handig 10x15 formaat. Door middel
van een tab in de agenda, is het makkelijk navigeren. Ook beschikt deze agenda over
insteekhoezen, handig voor leuke foto’s of briefjes. De ringband agenda’s zijn te krijgen in
basic kleuren, maar ook met verschillende vrolijke designs.

grotere agenda
Voor diegenen die behoefte hebben aan extra ruimte biedt HEMA ook agenda’s in 13x18 formaat.
Verkrijgbaar in allerlei leuke designs. Net als de kleinere variant komen deze agenda’s met een
ringband, of in een insteekhoes.

cardboard
Wanneer jouw agenda tegen een stootje moet kunnen bieden de stevige cardboard agenda’s een
uitkomst. Verkrijgbaar met en zonder ringband, in basic kleuren of met vrolijke designs. De cardboard
agenda’s zijn verkrijgbaar in een A5 formaat en in een handig klein A6 formaat.

merkagenda’s
Naast de uitgebreide collectie HEMA agenda’s biedt HEMA ook een breed scala aan merkagenda’s,
met dieren, leuke quotes en populaire designs.

Beautynezz
Samen met HEMA heeft Joy van Beautynezz haar eigen schoolagenda ontworpen. De agenda heeft
een vrolijke binnenkant met pastelkleuren roze en groen. Opgeleukt met verschillende prints en te
personaliseren met bijbehorende gouden stickers. Aan het begin van elke maand staat een verhaaltje
van Joy, waar zij leuke weetjes deelt en tips geeft over bijvoorbeeld beauty. Deze agenda is exclusief
bij HEMA verkrijgbaar.

Zie hier de selectie aan (merk) agenda’s: http://www.hema.nl/winkel/vrije-tijd-kantoor/schoolkantoor/agendas

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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