JYSK a lansat colecția de decorațiuni și accesorii pentru
Crăciun 2021
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Noua colecție de decorațiuni și accesorii pentru Crăciun a ajuns în magazinele
JYSK. Colecția include decorațiuni pentru casă, pentru bradul de Crăciun,
obiecte pentru masa de Crăciun și de Revelion, precum și textile pentru casă
tematice, care să înveselească locuințele în perioada Sărbătorilor de Iarnă și să
aducă atmosfera Crăciunului acasă.

JYSK Colectie Craciun 2021

Colectia este foarte bine sincronizata cu ADN-ul nostru
scandinav: tacerea care se regaseste in natura in
aceasta perioada, intunericul iernii in care Craciunul
straluceste ca o lumina a sperantei, designul simplu si
clasic cu detalii si forme moderne.
Tina Nymann, Category Buyer JYSK
Noua colecție de decorațiuni și accesorii pentru Crăciun a ajuns în magazinele JYSK.
Colecția include decorațiuni pentru casă, pentru bradul de Crăciun, obiecte pentru
masa de Crăciun și de Revelion, precum și textile pentru casă tematice, care să

înveselească locuințele în perioada Sărbătorilor de Iarnă și să aducă atmosfera
Crăciunului acasă.
Crăciun tradițional
Crăciunul tradițional este sursa de inspirație principală pentru acest an. Predomină
culoarea roșie, pe care o regăsim în textilele pentru casă, în figurinele de pluș,
decorațiunile și obiectele ceramice. Acestora li se adaugă obiecte cu imprimeu sau
forme specifice Sărbătorilor de iarnă, precum crenguțe de brad, conuri, brăduți, stele
și fulgi de zăpadă.
Pentru că perioada Sărbătorilor este cea în care ne readucem aminte de copilărie,
colecția include o varietate de produse inspirate de poveștile copilăriei.
Personaje precum spiriduși, elfi, reni și oameni de zăpadă din pluș, îngerași și soldăței
din ceramică, ne readuc aminte de poveștile clasice de Crăciun și de fascinația pe
care o simțeam atunci când le citeam. Pentru copii, dar și pentru adulții care nu au
uitat de copilărie, aceste figurine vor aduce mai multă bucurie în perioada Sărbătorilor.
Masa de Crăciun
Mai mult decât orice, întâlnirea cu familia și timpul petrecut alături de cei dragi sunt
lucrurile care fac perioada Crăciunului atât de specială. Iar masa de Crăciun este cea
la care se adună toată familia pentru a povesti, pentru a râde și a se bucura
împreună.
Pentru că masa de Crăciun este un element atât de important în povestea Crăciunului,
JYSK a pregătit obiecte ceramice și decorațiuni speciale pentru masă. Tava decorativă
BUSTAMIT în formă de frunză aurie, cana VILE cu imprimeu vesel cu spiriduși,
castronul HORNBLENDE cu crenguțe de brad sau husa de scaun BOLVERK cu ren vor
transforma masa de Crăciun într-un loc plin de magie.
Acestora li se adaugă o varietate de felinare, lumânări și sfeșnice de Crăciun, precum
și ghirlande luminoase în formă de steluțe, brazi sau fulgi de nea.
Ediția limitată Nordic Mood de Crăciun
Din colecția de Crăciun face parte și ediția limitată Nordic Mood, care îmbină tradiția și
natura într-o combinație frumoasă și festivă.
„Nimic nu se leagă mai mult de amintirile atemporale așa cum o face Crăciunul și, cu
noua noastră colecție Nordic Mood, intenționăm să sărbătorim tradiția și bucuria cu
care experimentam Crăciunul în copilărie. De exemplu, figurinele noastre Spărgătorul
de nuci ne aduc aminte de basmele și poveștile magice de Crăciun ale lui H.C.
Andersen", spune Tina Nymann, Category Buyer JYSK.
Natura joacă un rol important în colecție. Culorile tradiționale de Crăciun fac loc acum
tonurilor prăfuite pentru a conferi colecției un aspect mai liniștit. Chiar și brazii
artificiali de Crăciun au un aspect mai natural decât de obicei, imitând brazii adevărați
atât în privința culorilor, cât și în cea a formelor.
„Colecția este foarte bine sincronizată cu ADN-ul nostru scandinav: tăcerea care se

regăsește în natură în această perioadă, întunericul iernii în care Crăciunul strălucește
ca o lumină a speranței, designul simplu și clasic cu detalii și forme moderne”, spune
Tina Nymann.
Colecția de accesorii și decorațiuni de Crăciun 2021 a ajuns în toate magazinele JYSK
din țară. Aceastea poate fi văzută și pe JYSK.ro/Craciun.
Despre JYSK Romania SRL
JYSK GROUP îşi are rădăcinile în Scandinavia: Primul magazin s-a deschis în
Danemarca în 1979. În prezent, JYSK GROUP are peste 3000 de magazine şi 26.500 de
angajaţi în 50 de ţări. JYSK GROUP doreşte să-şi facă simţită prezenţa peste tot în
lume, având oferte excelente pentru fiecare. Fondatorul şi proprietarul JYSK GROUP
este Lars Larsen. Cifra totală de afaceri a grupului JYSK este de 4.4 miliarde euro.
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