News Release
UNTUK SEGERA DITERBITKAN
SELAMAT DATANG JOLLY SLEEPY SI TUKANG TIDUR!

Bermimpilah Bersama Koleksi Terbaru Dari Keluarga Jolly Sheep
Jakarta, 10 Juli 2012 – Sepanjang tahun ini, keluarga Jolly Mäh
telah memiliki beragam karakter individu yang berbeda. Satu hal
yang pasti, sebelumnya tidak pernah ada karakter dari seekor
domba yang sangat suka tidur. Dengan karakter Jolly Sleepy
yang menggemaskan, NICI menambahkan anggota terbaru ke dalam keluarga
besar Jolly Mäh. Anak-anak akan terpukau dengan koleksi terbaru si tukang
tidur dan sahabatnya yang dapat ditemukan secara ekslusif di gerai METRO
Department Store Indonesia (Jakarta & Bandung) pada akhir bulan Juli 2012
dan pertengahan bulan Agustus 2012 di gerai METRO Ciputra World Surabaya
serta METRO Trans Studio Makasar.
Jolly Sleepy senang sekali tidur dibawah pohon meski hanya sebentar dan hal ini sudah
menjadi rahasia umum. Lucunya, Sleepy sering sekali merasa kekurangan perhatian sehingga
sering melakukan hal konyol. Tapi berkat frog, teman setianya, dia berhasil mencegah
kekonyolan Sleepy tepat pada waktunya. Beruntung sekali Sleepy mempunyai teman yang
dapat diandalkan!
Tak hanya sebagai teman yang menggemaskan, Sleepy adalah boneka yang cocok
untuk dipeluk dan dijadikan teman tidur. Tersedia dalam empat ukuran, dari 25
sampai 80 cm. Bila Sleepy membuatmu mengantuk, terdapat dua jenis pilihan
bantal yang berbeda yang dapat dipilih. Sleepy juga dapat membuatmu terlihat
lebih bergaya ke sekolah dengan tempat pensil Jolly Sleepy, tas bahu, dompet,
tempat ponsel yang menarik dan botol minum Jolly Sleepy. Siapkan dirimu menjadi
pusat perhatian dari semua teman sekolahmu!

News Release

Frog, si teman setia Sleepy, juga tersedia dalam bentuk boneka berukuran 25 cm dan 35 cm
dengan beragam aksesoris lainnya seperti sandal dan magnet.

Semua produk terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan aman untuk anak-anak, dengan
harga kisaran Rp 79.000 – Rp 999.000. Dapatkan segera dan jadilah yang pertama
memilikinya.
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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