
DesignSkins.se är stolta att presentera flera glädjande vårnyheter!
HÅRDA SKAL TILL IPAD

DesignSkins.se kan nu erbjuda hårda skal, HardCovers, till iPad för 2-, 3-, 4- samt mini-modellerna! Det kommer att finnas lika många motiv att
välja på som vanligt men den absolut största nyheten är att det är första gången som det är möjligt att välja ditt egen bild eller design till ett
skal i hårt utförande för iPadmodeller. DesignSkins.se fortsätter att låta dig färga din vardag precis som du vill ha den!

 

HÅRDA SKAL TILL MOBILER

 

Vi är också glada att kunna berätta att våra HardCovers nu också är tillgängliga för mobilmodellerna HTC One X och Samsung Galaxy-
modellerna Note, Note II, S2, S3 mini. Covers är snygga skal i hårt eller mjukt utförande och är tillgängliga i klassiska utföranden – svart, vitt
och genomskinligt. De är urklippta för kameran och andra kontrollelement, det går alltså utmärkt att förena nytta med nöje samt design med
skydd!

DesignSkins.se är en ny tjänst som möjliggör enkel individualisering av produkter. DesignSkins kan användas för nästan alla produktvaror –
allt från kaffemaskiner till IKEA:s bordsmodell Lack kan göras mer personliga, med en ny look på rekordkort tid! DesignSkins.se har nästan
alla kända mobil- och datormodeller i sitt sortiment, samt en lång rad andra produkter som kan prydas precis som du vill. Precis som namnet



alla kända mobil- och datormodeller i sitt sortiment, samt en lång rad andra produkter som kan prydas precis som du vill. Precis som namnet
antyder, utgör DesignSkins en extra ”hud” som beskyddar produkter från smuts och slitage. Produkterna framställs i Tyskland och priserna
startar på 149 kronor. OnPackPromotions är DesignSkins nordiska servicerepresentant. Verksamheten utvecklar och marknadsför innovativa
produktemballagekoncept. 

För mer info eller om du som journalist eller bloggare vill prova på produkten, kontakta:

C. Lernborg

Country Manager Sverige
tel: 0739945489

e-mail: support@designskins.se


