2012-01-16 Press release

Succén för Endless Candles™ fortsätter – produktsortimentet av
batteridrivna LED-ljus ökar i hela Skandinavien.
Svensk-amerikanska bolaget Innovative Imports utökar nu sitt produktsortiment med LEDljus till att inkludera ett lyktljus för utomhusbruk samt en slinga med mini dioder i
ytterligare två länder.

Det svensk-amerikanska bolaget Innovative Imports, lanserade under oktober 2010 en helt ny typ
av LED-ljus tillgängliga för konsumenter i butik under namnet Endless Candles™. Endless
Candles blev en succé och sålde slut i samtliga cirka 30 Bergendahlsägda butiker inom loppet av
1 månad. Under 2011 har succen fortsatt och ljusen finns nu i ca 1000 butiker i Sverige och ca
500 i Norge. Finland är nästa marknad att erhålla ljusen. Endless Candles är tillverkade av
stearin, har en naturtrogen flamma och timer, vilket gör dem dekorativa och absolut brandsäkra.
– Vi har lyssnat på våra kunder och tagit fram ett lykt- och gravljus som klarar det skandinaviska
klimatet samt en slinga som passar året runt, inte bara till julen, kommenterar Innovative Imports
VD Katarina C. Greene som även är produktägare till Endless Candles.
– Innovative Imports marknadsanalys visade sig vara ännu bättre i verkligenheten än i teorin - Vi
har fyllt den omtalade nischen med hjälp av att skapa en kvalitetsprodukt och ett stabilt
varumärke, t o m bättre än de LED-blockljus vi studerade på den amerikanska marknaden, där
produkten växer mycket snabbt inom inredningssektorn.

Ny som kund för 2011 var Trademan AB, ett svenskt grossistbolag med ett fulltäckande nätverk
av detaljistkunder i Sverige och Norge. Trademan har nu tagit in båda nyheterna i sitt program.

Produktprogrammet

vänder
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heminredningssektorn utan även till bl.a. hotell, restauranger, kommuner, sjukhus, skolor,
förskolor samt spa- och gymbranschen m.fl.
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– En produkt som denna i sig, som är riskfri ur brandsynpunkt, är ju väldigt positivt för samhället.
Sen är det ett stort plus att ljusen är jättefina och ser verkliga ut, säger Kristine Tånnander,
Friskvårdskonsulent Helsingborgs Brandförsvar.
– Vår lansering förra hösten låg helt rätt i tiden vilket vi har sett resultatet av hela detta året. Vi
har hela tiden haft långsiktiga mål och ett har varit att få igång en import till hela Skandinavien
vilket vi nu har förverkligat via Norge och Danmark, avslutar Greene.
– Vår satsning på Endless Candles under 2011 fick en väldigt bra respons och vi fortsätter
satsningen till exempel genom våra prover till press deltagare under FORMEX nästa vecka,
säger Patrik Röijer, VD på Trademan AB.
– Våra framgångsrika samarbetspartners bevisar med deras resultat i den stundande ekonomin
och deras sätt att se på nyheter är föredömligt för Sverige. avslutar Katarina Greene.

Media kontakt: Katarina C. Greene, Peace of Mind Marketing, +1.720.341.2526,
katarina@peaceofmindmarketing.net.
Prover: Endless Candles kommer att finnas på FORMEX 2012 i monter C11:51. Samtliga press
ackrediterade som deltar på seminariet den 19/1 erhåller ett prov på Endless Candles.
För ytterligare information om Endless Candles: www.endlesscandles.com,
http://www.facebook.com/endless.candles samt http://www.bergendahlsgruppen.se/ och
http://www.trademan.se.

Om Innovative Imports AB
Innovative Imports AB är ett handelshus som fokuserar på import och export mellan USA, Kina
och Europa. Bolaget hanterar allt från produktundersökningar och produktutveckling till intullning
och lansering på marknaden. Bolaget består av två partners: Katarina Greene som driver
företaget Peace of Mind Marketing LLC samt Claesson AB som består av ägaren och VD:n Ulrik
Claesson.

Om Trademan
Framgångsrik, väletablerad och mycket aktiv grossist inom inredning, dekoration och
presentartiklar med många kunder inom dessa butikssektorer i Sverige, Norge och Finland.

Om Bergendahlsgruppen
Familjeägda BergendahlsGruppen är landets fjärde största dagligvaruaktör. Samma familj driver
sedan 1922 företaget som inrymmer både parti- och detaljhandel.

2

FAKTABLAD ENDLESS CANDLES™

Funktioner:
-

Ett elektroniskt LED ljus med funktioner hela året om – dygnet runt (färger och olika
teman som passar oavsett årstid eller högtid).

-

Dekorativt, naturtroget vax ljus.

-

Verklighetstrogen flamma.

-

Inget stearin dropp.

-

Automatisk Timer Funktion – Ställ in timern på 4 eller 8 h vid en viss tidpunkt på dagen.
Ljuset kommer automatiskt att tändas vid samma tid nästa dag och lysa i 4 eller 8 h.

-

Batteriet varar i ca 1000 timmar. (Batterier igår ej.)

-

Ytterligare produktprogram finns som är uppladdningsbara och/eller erbjuder fjärrkontroll.

-

Endless Candles erbjuds även i ett flertal varianter och storlekar ex, blockljus, lyktljus och
antikljus.

-

Endless Candles är CE,WEEE samt RoHs märkta.

Användningsområden:
-

Brandsäkert ex. i närheten av barn, husdjur och brandfarliga material.

-

Lykt- och gravljuset tål fukt och är totalt vindokänsligt, kan användas utomhus.

-

Blockljusen tål viss fukt och är totalt vindokänsligt, kan användas utomhus

-

Kan hålla inbrottstjuvar borta med hjälp av den inbyggda timern.

-

Minskar nedskräpning såsom stearindropp och sot med detta miljövänliga ljus.

-

Sparar tid och energi.

-

Alstrar ingen värme.

-

Undvika mörker vid hemkomst efter jobbet eller resa samt underlättar hemkomst vid
vintertid och vid ensamhet.

-

Skapar enkelt och säkert stämning vid bröllop, fester och andra högtider.

-

Låt ett ljus lysa i badrummet en hel kväll utan tillsyn.

Om Endless Candles:
-

Framtaget i samarbete mellan USA och Skandinavien, tillverkat i Kina.

-

Endless Candles™ är ett registrerat trademark.

-

www.endlesscandles.com
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