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Auta	  nukkumalla:	  

Vedä	  peitto	  korviin	  ja	  tue	  Roosa	  nauha	  -‐kampanjaa	  
Hyvän	  unen	  asiantuntija	  Familon	  on	  mukana	  tukemassa	  Syöpäsäätiön	  Roosa	  nauha	  -‐
keräystä.	  Familon	  lahjoittaa	  lyhentämättömänä	  2	  euroa	  Roosa	  nauha	  -‐keräykseen	  
jokaisesta	  myydystä	  Familon	  Roosa	  nauha	  -‐kampanjatuotteesta.	  Peitotaan	  rintasyöpä	  
yhdessä!	  

Familon	  on	  mukana	  Roosa	  nauha	  -‐keräyksessä	  
omilla	  kampanjatuotteillaan,	  joihin	  kuuluu	  
roosalla	  tereellä	  kauniisti	  viimeistelty	  tyyny	  ja	  
muhkea,	  lämmin	  peite.	  
	  
Kauniisti	  viimeistellyt	  Familon	  Roosa	  nauha	  -‐
tuotteet	  vievät	  unten	  maille	  

Paina	  pää	  tyynyyn	  ja	  tee	  hyvää!	  Familon	  Roosa	  -‐
teretyyny	  (50x60	  cm)	  myydään	  yksittäin	  ja	  
kahden	  kappaleen	  setissä.	  Roosalla	  tereellä	  
kauniisti	  viimeistelty	  Familon	  Roosa	  -‐teretyyny	  on	  
puolikorkea,	  muhkea	  ja	  sopii	  kaikkiin	  nukkuma-‐
asentoihin.	  Tyynyn	  täyte	  on	  hyvin	  muotoutuvaa	  ja	  
helppohoitoista	  polyesteripallokuitua.	  Tyynyn	  
kangas	  on	  laadukasta	  100-‐prosenttista	  puuvillaa.	  	  

Vedä	  peitto	  korviin	  ja	  tue	  Roosa	  nauha	  -‐
kampanjaa!	  Valkoisella	  kanttauksella	  kauniisti	  
viimeistelty	  Familon	  Roosa	  -‐peite	  (150x200	  cm)	  
on	  täydellisen	  lämmin,	  kuohkea	  ja	  pehmeä	  peite	  
erityisesti	  syksyyn	  ja	  talveen,	  jolloin	  peitteeltä	  
vaaditaan	  lisälämpöä.	  Peitteen	  täyte	  on	  pehmeää	  
ja	  kuohkeaa	  polyesterispiraaliontelokuitua	  ja	  kangas	  laadukasta	  100-‐prosenttista	  puuvillaa.	  
Keskilämmin	  peite	  sopii	  kaikille	  kuohkean	  ja	  lämpimän	  peitteen	  ystäville.	  	  
	  
Hinnat:	  Familon	  Roosa	  -‐teretyyny	  20	  euroa,	  Familon	  Roosa	  -‐teretyynysetti	  39	  euroa,	  	  
Familon	  Roosa	  -‐peite	  59	  euroa	  
	  
Familon	  Roosa	  nauha	  -‐tuotteet	  tulevat	  myyntiin	  syyskuussa	  Familon-‐jälleenmyyjille	  kautta	  maan.	  
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Roosa	  nauha	  -‐keräyksestä	  
	  
Roosa	  nauha	  –keräys	  järjestetään	  Suomessa	  tänä	  
vuonna	  jo	  13.	  kertaa.	  Kansainvälinen	  Roosa	  nauha	  -‐
kampanjakuukausi	  on	  lokakuu	  ja	  Roosa	  nauha	  -‐päivää	  
vietetään	  9.	  lokakuuta.	  Keräyksen	  tavoitteena	  on	  
edistää	  syöpätutkimusta,	  vaikuttaa	  siihen	  että	  yhä	  
useampi	  syöpä	  voidaan	  ehkäistä	  tai	  hoitaa,	  sekä	  
varmistaa	  että	  jokainen	  syöpään	  sairastunut	  saa	  
tarvittavan	  tuen	  sairauden	  eri	  vaiheissa.	  Keräyksellä	  
tuetaan	  ensisijaisesti	  rintasyövän	  vastaista	  työtä.	  
Syöpäsäätiön	  Roosa	  nauha	  –rahastoon	  tehdyillä	  
lahjoituksilla	  on	  vuosien	  varrella	  voitu	  merkittävällä	  
tavalla	  tukea	  rintasyöpätutkimuksen	  sekä	  –hoitojen	  
edistymistä.	  
	  
Lisätietoja:	  

Tiia	  Antila,	  markkinointijohtaja,	  Familon	  
p.	  010	  504	  5441,	  sähköposti:	  tiia.antila@familon.fi	  	  	  
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Familon-‐peitteet	  ja	  -‐tyynyt:	  Mailis	  Linnola,	  mallistopäällikkö	  
p.	  010	  504	  5444,	  sähköposti:	  mailis.linnola@familon.fi	  	  
	  
Familon-‐vuoteet	  ja	  -‐pehmusteet:	  Piki	  Martiskainen,	  mallistopäällikkö	  
p.	  010	  504	  5442,	  sähköposti:	  piki.martiskainen@familon.fi	  	  	  
	  	  
Familonin	  kuva-‐	  ja	  kuvauslainapyynnöt:	  
Kaisa	  Neittaanmäki,	  Viestintätoimisto	  Manifesto	  
p.	  050	  347	  7744	  
kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi	  	  
	  
Tiedotteeseen	  liittyvät	  kuvat	  ovat	  ladattavissa	  osoitteesta:	  
https://familon.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/familon_roosa_nauha	  
	  
Familonin	  kuvapankki:	  https://familon.studio.crasman.fi/bank/mediapankki	  	  
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