
Ainutlaatuinen	  DesignCover	  ja	  3D-‐suojat	  puhelimeen	  
ensimmäisenä	  maailmassa!	  
	  
DesignSkins®	  lanseeraa	  joulun	  alla	  kaksi	  ainutlaatuista	  tuotetta:	  DesignCover®	  sekä	  
HaptikSkins®	  
	  

	  
DesignCover®	  -‐	  suojan	  	  voi	  tilata	  kovana	  kuorena	  tai	  nyt	  ensimmäistä	  kertaa	  maailmassa	  
myös	  pehmeänä	  silikonikuorena.	  Pohjaväri	  suojissa	  on	  musta,	  valkoinen	  tai	  läpikuultava.	  
DesignCover®	  on	  helppo	  vaihtaa	  vaikka	  päivän	  teemaa	  mukailemaan	  aivan	  kuten	  muutkin	  
asusteet.	  DesignCover	  takaa	  kestävyyden	  pitkäaikaisessakin	  kulutuksessa.	  Suojan	  voi	  
halutessaan	  suunnitella	  itse	  vaikka	  omalla	  lempikuvallaan.	  Vaihtoehtoisesti	  mieleisensä	  
kuvan	  voi	  valita	  laajasta	  DesignSkins®	  	  -‐	  designvalikoimasta.	  	  
	  

	  
	  
HaptikSkins®	  -‐sarja	  puolestaan	  pitää	  sisällään	  joukon	  mitä	  upeimpia	  kolmiulotteisia	  ja	  
aidon	  tuntuisia	  pintoja,	  joista	  varmasti	  jokainen	  löytää	  mieleisensä	  puhelimensa	  suojaksi.	  	  
Pintavalikoimasta	  löytyvät	  muun	  muassa	  krokotiilinnahka,	  limetti,	  kulta,	  harjattu	  alumiini	  
ja	  puukuviot.	  Tuntoaistin	  hemmottelun	  lomassa	  kolmiulotteisuus	  on	  myös	  ulkonäkönsä	  
puolesta	  edustavan	  elegantti	  ja	  luo	  ylellistä	  vaikutelmaa.	  	  

	  

	  

	  



	  

www.DesignSkins.fi	  ®	  mahdollistaa	  rajattoman	  yksilöllisyyden	  korostamisen	  
helppokäyttöisten,	  edullisten	  ja	  kestävää	  suojaa	  antavien	  design-‐kuorien	  avulla.	  
Kansainvälisenä	  brändinä	  tunnettu	  DesignSkins®	  kustomoi	  niin	  elektroniikkalaitteet	  kuin	  
huonekalutkin.	  	  
	  
Uutuustuotteet	  DesignCover	  ja	  HaptikSkins	  ovat	  saatavilla	  seuraavin	  puhelimiin:	  	  	  
iPhone	  4,	  iPhone	  4S,	  iPhone	  5	  ja	  Samsung	  Galaxy	  SIII	  
	  
Näin	  saat	  DesignCoverin:	  

1.	  Mene	  osoitteeseen	  www.DesignSkins.fi	  
2.	  Valitse	  tuotteet	  -‐>	  kotelot	  ja	  haluamasi	  tuotemerkki	  ja	  malli	  	  
3.	  Valitse	  mieleisesi	  kuosi	  laajasta	  valikoimastamme	  tai	  käytä	  jotain	  omista	  kuvistasi	  
4.	  Sommittele	  kuva	  haluamallasi	  tavalla	  ja	  tilaa	  DesignCover!	  
	  
Näin	  saat	  HaptikSkinsin:	  

1.	  Mene	  osoitteeseen	  www.DesignSkins.fi	  
2.	  Valitse	  tuotteet	  ja	  haluamasi	  tuotemerkki	  ja	  malli	  	  
3.	  Valitse	  kuoseista	  HaptikSkins	  ja	  haluamasi	  Design	  
4.	  Tilaa	  HaptikSkin!	  

	  

Tuotteet	  valmistetaan	  Saksassa	  ja	  hinnat	  ovat	  pääosin	  9,95€	  -‐	  24,95€.	  	  

	  
Lisätiedot	  ja	  kuvapyynnöt:	  
	  
Oletko	  bloggaaja,	  kuvaaja	  tai	  toimittaja	  ja	  haluaisit	  kokeilla	  tuotteita?	  	  
Ota	  meihin	  yhteyttä	  sähköpostilla,	  niin	  voimme	  sopia	  mahdollisesta	  yhteistyöstä!	  
	  
DesignSkins	  support	  +358-9-31 57 74 10 
 
support@designskins.fi 
	  
www.DesignSkins.fi	  
	  


