News Release
UNTUK SEGERA DITERBITKAN

BANGUN TIDUR JADI LEBIH MENYENANGKAN
“Good Morning Buddy“ Alarm Terbaru Keluaran NICI
Jakarta, 9 Oktober 2012 – ‘Sleep like a baby‘ merupakan istilah yang identik dengan pengalaman seorang
bayi ketika tertidur lelap. Hal ini tak jarang membuat mereka sulit dibangunkan dari tidur, terutama di
pagi hari. Namun, bagi para orang tua, tidak perlu khawatir lagi akan masalah tersebut, karena NICI
menawarkan solusi jitu lewat koleksi terbarunya, jam alarm “Good Morning
Buddy“ yang hadir dalam wujud anjing
Dalmation dan akan tersedia ekslusif di semua
gerai METRO Department Store Indonesia
mulai awal bulan November mendatang.
Keunikan dari boneka yang dapat diisi ulang
dengan baterei ini adalah ketika Anda sudah
mengaktifkan alarm, maka si anjing Dalmatian
akan mengeluarkan gerakan menguap dan
menutup mata dengan telinganya lalu
mendengkur sebelum akhirnya tertidur.
Kemudian “Good Morning Buddy“ akan membangunkan si kecil dengan
mengeluarkan bunyi lagu berjudul “Who Let the Dogs Out“ dan akan
menggerakan badannya selama 20 detik mengikuti irama lagu tersebut. Dijamin si kecil pun akan
terbangun dengan tersenyum! Boneka anjing Dalmatian ini selain berfungsi sebagai alarm juga dapat
dijadikan teman tidur yang menyenangkan karena terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga nyaman
dan aman untuk dipeluk oleh buah hati Anda.
Boneka yang sekaligus juga jam alarm ini berukuran 40cm dan dibandrol dengan harga Rp 639.000 serta
tersedia secara ekslusif di semua gerai METRO Department Store mulai awal bulan November 2012.
Tambahkan senyuman untuk si kecil ketika bangun tidur lewat tarian dan lagu dari boneka “Good
Morning Buddy“ ini!
Tentang NICI
NICI berasal dari Jerman dan didirikan tahun 1986. Nama NICI merupakan simbol dari kualitas yang
tinggi, aman dengan desain yang menarik. Produk NICI aman untuk anak-anak dan tidak menyebabkan
alergi. Keunikan dari NICI adalah produk ini sangat memperhatikan detail.
Di Indonesia, NICI adalah merek ekslusif yang dikelola oleh PT Metropolitan Retailmart, perusahaan yang
mengoperasikan METRO Department Store. NICI diperkenalkan sejak Desember 2009 dan saat ini
tersedia di seluruh gerai Metro Department Store yang terletak di Jakarta, Bandung, Surabaya dan
Makassar.
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