
Vores nye produkt, Nordic Winecooler er
også kommet rigtig godt fra start. I et
kort øjeblik måtte vi melde ”ikke flere på
lager”, men lageret er igen fyldt op, så
vi er klar til efterspørgsel omkring jul og
nytår.

Nordic Winecooler er den perfekte gave
til m/k der har alt, og til alle os andre
der elsker lækre produkter.
Den er cool at have stående på jule-
eller nytårsbordet, og mange bruger
den nu også til at holde andre flasker
kolde. Æblemostflasker, vandflasker, jule
-snapsen, vine og champagnen til nytår. 

Skal du nå at have den med i dit
julesalg, så giv hurtig besked. Kontakt
Miss Syberg på 20 45 90 27 og se mere
på MISSSYBERG.DK
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Trods Covid 19 havde Miss Syberg en
forrygende god messe på Formland 
i august. Med mange besøgende på
vores stand, og et yderst tilfreds-
stillende salg.

Dette bekræfter os i, at vores kunder
vægter vores høje kvalitet i både
skind og skindprodukter.
Miss Syberg er ved at blive et stærkt
brand. NORDIC WINECOOLER

SIDEN SIDST

https://misssyberg.dk/nordic-winecooler/


Damehandsker har fået nyt look.
Vi har valgt at skifte producent, og vi
står nu klar med en meget vellykket
og eksklusiv model af Miss Syberg
dameluffe. 

Med udgangspunkt i den tidligere
model har vi lavet nogle små
justeringer, og den nye handske
fremstår stilfuld og mere elegant.

Vi har valgt at beholde retro-looket,
det nordiske islæt, men vi har
anvendt en mere eksklusiv skindtype
til de ombukkede kanter. Hårene er
længere, blødere og i nogle flotte
nuancer.

I øjeblikket arbejder vi på højtryk på
at få flere nye produkter klar til
”Formland Spring” 

Vi er lige nu i gang med  forskellige
designs og 1. produktion og har
udvalgt forskellige skindtyper og
modeller, med fokus på kvaliteten.

Vi afprøver europæiske læder og
skind typer, men med forkærlighed
for materialer fra de nordiske egne. 

Når vi vælger europæiske skind og
materialer betyder det, at vi ved
det er underlagt EU-regler i forhold
til dyrevelfærd, produktions- og
arbejdsforhold. 

Størstedelen af vores skindsortiment
er skandinavisk og nordisk. 
Vi mærker alle skind med tydelig
geografisk oprindelse.

Vi deltager både ved Formlands
Spring og Autumn i 2021, så vi
glæder os til at møde jer alle der.

Kontakt mig hvis du vil vide mere
eller have et besøg.
Tlf: +45 20 45 90 27
Mail: misssyberg@gmail.com

Følg os på Facebook, Instagram,
LinkedIn, Pinterest og Misssyberg.dk

FORMLAND 2021DAMEHANDSKER

 …og vi har hos Miss Syberg fyldt
lageret op med lækre skind, smukke
skindkvaste, handsker samt Nordic
Winecooler. 

Så ring endelig, så laver vi en aftale
om levering af Miss Syberg produkter
til dig.

JULEN NÆRMER SIG

https://www.formland.dk/?gclid=Cj0KCQjwt4X8BRCPARIsABmcnOrj9ZZ4uUVqOAZyq7mqEBDS_J2YscwrEd3gMOAOw3lJxwyGcUDA8f0aApxOEALw_wcB
http://gmail.com/
https://www.facebook.com/misssyberg
https://www.instagram.com/miss_syberg/
https://www.linkedin.com/company/19218083/admin/

