The Gift of Giving
Onderzoek wijst uit: geven maakt gelukkiger

Afgelopen jaar stond in Radboud Magazine het volgende; ‘hulp bieden of iets geven aan
een ander zou een sterk effect hebben op het eigen geluksgevoel’ aldus Ap Dijskterhuis
hoogleraar Psychologie. En wie wil er nou niet gelukkig zijn? Voor elk product dat je van
Marie-Stella-Maris koopt, doneert het merk een vast bedrag om wereldwijd mensen aan
schoon drinkwater te helpen. Een Marie-Stella-Maris product tijdens de feestdagen cadeau
geven, is dus eigenlijk dubbel geven!

Gift sets 2019
Speciaal voor de Holiday Season introduceert Marie-Stella-Maris in
november een nieuwe gift set met huisparfums, die verkrijgbaar is in twee
verschillende geuren. Een perfect cadeau om te geven of om te vragen.
De sets bevatten drie producten; heerlijke geurstokjes (240 ml), een kleine
geurkaars (70 gr) en een travel roomspray (50 ml).
De lijn illustraties op de verpakkingen zijn een verwijzing naar de drie
hoofdingrediënten van de verschillende geurlijnen.
No.76 Courage des Bois
Home fragrance gift set €69

No.76 Courage des Bois
Een behaaglijke en tijdloze geur die een gevoel van warmte en luxe
geeft. De warme ingrediënten sandelhout en patchoeli zorgen voor de
klassieke nuance, terwijl de toevoeging van het robuuste en lichtrokerige
oudh de geur onderscheidend maakt. Courage des Bois roept een gevoel
van geborgenheid op, waar je altijd op kunt rekenen.
No.92 Objets d’Amsterdam
Objets d’Amsterdam is Marie-Stella-Maris’ iconische geur, die je wellicht
kent van de winkel in de Negen Straatjes in Amsterdam. Sprankelende
citrusakkoorden en groene thee zorgen voor een frisse sensatie, terwijl de
onderliggende amber en musk de geur diepte en warmte geven. Objets
d’Amsterdam is een echte no-nonsense geur, zoals de mentaliteit in de
stad waarnaar ze is vernoemd.

No.92 Objets d’Amsterdam
Home fragrance gift set €69
Verkrijgbaarheid
Vanaf 21 oktober verkrijgbaar in de MarieStella-Maris Store in de Negen Straatjes in
Amsterdam, Bijenkorf, Skins Cosmetics en in de
webshop www.marie-stella-maris.com

Marie-Stella-Maris geeft weg
Vanuit de gedachte ‘geven maakt gelukkig’, doet Marie-Stella-Maris er in
december nog een schepje boven op. Elke werkdag geeft Marie-StellaMaris een gratis home fragrance gift set weg aan een kopende klant, en
niet om zelf te houden, maar om aan iemand anders te geven. De klant
kan ter plekke een persoonlijk bericht schrijven en Marie-Stella-Maris zorgt
dat het cadeau met de post verzonden wordt naar de gelukkige.

Over Marie-Stella-Maris
Marie-Stella-Maris is een Nederlands lifestyle-merk met een sociale missie:
schoon drinkwater voor iedereen, overal. Ze dragen bij middels de verkoop
van natuurlijk mineraalwater, natuurlijke verzorgingsproducten en luxe
huisparfums.
Voor elk verkocht item doneert Marie-Stella-Maris een bedrag aan hun
gelijknamige stichting ten behoeve van waterprojecten over de hele wereld.
Voor elke verkochte liter mineraalwater doneren ze 5 cent, en bij de
verzorgingsproducten en huisparfums geldt een afdracht van 5% van de
omzet.
Sinds de introductie in 2011 heeft Marie-Stella-Maris, samen met haar
partners en klanten, al meer dan 1.000.000 euro beschikbaar kunnen
maken. Ze hebben inmiddels 13 projecten ondersteund, waarmee meer
dan 30.000 mensen structureel worden voorzien aan schoon drinkwater.

Contact PR the Netherlands
Store Marie-Stella-Maris
Keizersgracht 357
1016 EJ Amsterdam
www.marie-stella-maris.com

Josha Jansen
Generaal Vetterstraat 75E
1059 BT Amsterdam
T: +31 6 27 319 313
E: press@marie-stella-maris.com

