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UNTUK DITERBITKAN SEGERA

AYO BERMAIN AIR & BERSENANG-SENANG
DENGAN MINILOTTA DAN MINILINA
Teman Baru yang Mendampingi Si Kecil Bermain
Air
Jakarta, 10 Juli 2012 – Boneka sangatlah penting untuk
membantu tumbuh kembang anak, karena membantu anak
untuk memahami dunia seutuhnya lewat permainan peran.
Permainan peran dapat dilakukan di segala situasi dan
sepertinya anak-anak bisa melakukannya ketika sedang
bermain air. Kegembiraan akan semakin terasa jika ada sosok
teman yang dapat mendampingi mereka. Untuk itulah, NICI
menghadirkan teman bermain baru lewat koleksi boneka dari
NICI Wonderland. Minilotta merupakan boneka lembut yang suka bermain air, mengenakan
pakaian renang yang stylish dan tentunya dia akan sering sekali menjadi basah. Gadis
kecilmu tentu dapat membawa Minilotta ke dalam bak mandi atau bahkan ke kolam renang
karena boneka ini terbuat dari bahan yang cepat kering dan dibuat dari busa yang khusus
sehingga cocok untuk diajak bermain di dalam air. Boneka lucu ini akan tersedia secara
eksklusif hanya di METRO Department Store Indonesia (Jakarta & Bandung) pada akhir
bulan Juli 2012 dan pertengahan bulan Agustus 2012 di METRO Ciputra World Surabaya
serta METRO Trans Studio Makasar.
Minilotta tinggal di NICI Wonderland dengan temannya, Minilina. Bebek
kecil ini adalah teman setianya yang selalu antusias ketika bersama-sama
bermain air. Oleh sebab itu, Minilotta dilengkapi dengan satu set topi
renang, kacamata renang dan pelampung tangan sehingga menyempurnai
koleksinya.
Beragam warna boneka yang cerah dan bentuknya yang menarik menjadi
karakteristik dari koleksi terbaru ini.
Minilotta suka sekali bergaya dan
memiliki banyak koleksi pakaian
seperti gaun pendek merah dan tas tangan atau gaun
panjang beraksen warna maritime serta tas tangan kecil
dengan keseluruhan gaya yang mengikuti aneka ragam
mode.
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Di saat mandi, mantal handuk yang lembut dan cepat kering terbuat dari bahan
Styrofoam, menjadikannya lebih menyenangkan. Di malam hari, si kecil akan dibuat
nyaman dengan satu set bantal berukuran 33 x 33 cm dan bantal kecil ukuran 15 x 15
cm. Dan tas mewah Minilotta akan menemani gadis kecilmu pergi kemana pun juga.
Dapatkan secara eksklusif hanya di Metro Department Store!

Tentang NICI
NICI didirikan pada tahun 1986 dan berasal dari Jerman. Nama NICI merupakan simbol dari
kualitas yang tinggi, aman dengan desain yang menarik. Keunikan dari NICI adalah produk ini
sangat memperhatikan detail, lucu dan menjadikannya boneka yang ingin selalu Anda peluk.
NICI adalah merek ekslusif yang dikelola oleh PT Metropolitan Retailmart sejak Desember 2009
untuk pasar Indonesia dan saat ini tersedia di seluruh gerai Metro Department Store yang
terletak di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Makassar.
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