2013-08-15 Press release

Svenska Endless Candles™ fortsätter succén på marknaden av
batteridrivna LED-ljus i stora delar av Europa – julljuskollektion samt
uppladdningsbart ljus introduceras under FORMEX.
Svensk-amerikanska bolaget Innovative Imports, produktägarna till varumärket Endless
Candles, forsätter att utöka sitt sortiment och territorium i egen regi och introducerar
under FORMEX Höst 2013 deras egen designade julkollektion samt ett uppladdningsbart
ljus. Endless Candles har sedan i mitten av oktober 2012 sjäva styrt över all försäljning,
marknadsföring och distribuering av sitt egna varumärke, vilket gjort att under det gångna
året har deras kunder för första gången sett ett mer komplett produktsortiment av LEDljus. Ytterligare nyheter under 2013 har inkluderat block ljus i pastell, ett mindre lykt- och
gravljus i plast samt ett värmeljus för lykta.

Det svensk-amerikanska bolaget Innovative Imports, lanserade för snart tre år sedan 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 butiker, som agerade distributör vid
tillfället, inom loppet av en månad. Under 2011 och 2012 fortsatte succen tillsammans med
ytterligare försäljningskanaler men sedan produktägarna tagit över all försäljning i egen regi för
knappt ett år sedan har territoriet utökats till Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike.
England och Slovakien 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.
– Som organisation har vi även etablerat 5 mycket erfarna och kompetenta säljare. Detta bidrar
också till att vi får större kontroll över varumärket, hur det säljs och dess tillgänglighet,
kommenterar Innovative Imports VD Katarina C. Greene som även är produktägare till Endless
Candles. Produktprogrammet vänder sig inte enbart till konsumenter inom design- och
heminredningssektorn utan även till en rad andra kundgrupper som vi nu kan nå ut till, menar
Greene.
– Julljuskollektionen är framtagen i samarbete med en svensk designer. Efter påtryckningar från
kunder var denna typ av ljus ett naturlig steg i vår kollektionsutvidgning. Våra ljus passar hela året
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runt, inte bara till julen: pastellljusen som vi introducerade under våren sålde slut direkt vilket är
spännande. Vi kommer även att börja sälja egna batterier under hösten kommenterar Greene.
– Endless Candles är en strålande produkt som ger den rätta myskänslan av att ha tända ljus
hemma men med tryggheten av att man inte behöver oroa sig för att glömma släcka ljusen. Som
småbarnförälder ger det dessutom många fördelar då jag vet att mina barn inte kan skada sig på
de annars varma stearinljusen.” säger Sara Månsson, VD Creocasus AB i Halmstad.
– Vår lansering för snart tre år sedan följt av idogt arbete och en kvalitetsprodukt har gett ett
resultat som står sig trots en ökad konkurrens i dagens läge. Vi har hela tiden haft långsiktiga mål
och ett har varit att få arbeta i egen regi och att kunna exportera utanfor Skandinavien vilket vi nu
har förverkligat, avslutar Greene.

Media kontakt: Katarina C. Greene, Peace of Mind Marketing, +1.720.341.2526,
katarina@peaceofmindmarketing.net.
Prover: Endless Candles kommer att ställa ut på FORMEX HÖST 2013, monter C05:43.
För ytterligare information om Endless Candles: www.endlesscandles.com,
http://www.facebook.com/endless.candles samt info@endlesscandles.com

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.
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FAKTABLAD ENDLESS CANDLES™ - ORGINALET

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.

-

Batterierna varar i ca 1000 timmar. (Batterier ingår ej.)

-

Ytterligare produktprogram kommer så som uppladdningsbara.

-

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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