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BERPETUALANG SERU BERSAMA KELUARGA ‘ORANG UTAN’
Koleksi Terbaru dari NICI Wild Friends di METRO Department Store

Jakarta, 9 Oktober 2012 – Di musim ini, keluarga NICI merayakan kebahagiaannya karena kehadiran anggota baru
yang gemar berpetualang. Bamuta dan Kieran, sosok ‘orang-utan‘ yang senang sekali
berkeliaran dan menjelajahi hutan Malaya. Mereka juga mempunyai teman baru
bernama Bheka, seekor ular python yang baik hati. Dengan kualitas bahan terbaik,
bentuknya yang unik serta warna kulit yang berbeda-beda, menjadikan anggota
baru dari boneka NICI ini sebagai teman yang menyenangkan untuk diajak
berpetualang kapan pun. Keseluruhan koleksi terbaru ini akan tersedia di semua
gerai METRO Department Store mulai awal bulan November 2012.
Bamuta, sesosok ayah yang penyayang dan penuh kasih dari buah hatinya, Kieran,
sering sekali menghabiskan waktunya bersama dengan bermain di dalam hutan.
Sepanjang
petualangannya,
Bamuta ditemani oleh Bheka,
kerap kali mengajarkan dan
mengenalkan Kieran akan aneka flora yang ada di dalamnya.
Bheka pun kini sudah menjadi bagian dari keluarga kecil si
‘orang-utan’.
Hadir dengan bentuk tas bahu, dompet serta tempat handphone,
boneka Bamuta yang memiliki bulu berwarna merah kecoklatan
ini pun dapat dijadikan teman tidur yang setia karena tersedia
pula dalam bentuk bantal yang
berukuran 43x25cm. Sementara
si kecil, Kieran, pasti akan menjadi teman terbaik buah hati Anda karena dikemas
dalam bentuk gantungan kunci berukuran 25cm, 35cm dan 50cm sehingga dapat
dibawa kemanapun. Menariknya, untuk koleksi boneka Kieran, tersedia pula bentuk
“Baby on Board“ yang berukuran kecil 20cm yang dapat ditaruh dalam mobil Anda.
Sementara itu, si ular python, Bheka yang berwarna hijau, memiliki boneka
berukuran 85cm dan 100cm yang dapat pula ditemui dalam bentuk magnet.
Dengan kisaran harga Rp 89.000 – Rp 999.000, temukan koleksi terbaru dari teman
berpetualang NICI yang hadir lewat sosok ‘orang-utan‘ dan ular python yang tersedia
secara ekslusif hanya di gerai METRO Department Store mulai awal bulan November
2012. Ajak buah hatimu untuk berpetualang bersama keluarga baru NICI!
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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