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CHRISTINA

Model 514RBLBL til 2.995,Swiss Made
12 tw/vvs brillanter Safirglas
Antiallergisk rustfrit stål
Stor dato

Christina Design London blev grundlagt i London
i 2002, og ur ene blev i starten solgt fra et beskedent engelsk studieværelse. Christina har bevist, at
har man den gode idé, tør udleve drømmen og
samtidig sætter tæring efter næring, så er
mulighederne der for iværksætter ne.
Mød Christina Hembo og nye ure på
stand 73 i hal 3.

44 mm i diameter.
Stort og maskulint.
Det er gennemført
til mindste detalje.
– Inspirationen
har jeg hentet fra de
flotte amerikanske
Corvetter. Jeg er især
blevet inspireret af
Corvette C6, som er
en gadeversion af
Le Mans raceren,
fortæller Christina
Hembo.
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– Vores succes skyldes i høj grad,
at både vi og vores forhandlere
tror og fokuserer på vores produkt,
fortæller Christina Hembo, som
efter at have vundet titlen som
Årets kvindelige iværksætter 2008
har holdt foredrag omkring
iværksætteri
fra idé til
succes på
en række virksomheder og
uddannelsesinstitutioner.
For nyligt blev
hun tillige kåret til Årets
Væksteventyr 2009.

Herunder: Om du vil være sort,
hvid eller rød er op til dig. De
forskellige farvede remme går
igennem hele kassen, hvilket gør
dette ur til noget helt unikt. Det
leveres i smuk gaveæske med de
tre remme.
Inspireret af
den romanske
byggestil fra
omkring år
1000, hvor
bygninger
havde en
karakteristik
stil med
massive vægge, små rundbuede
vinduer og smukke dekorationer.

Model 145-2GWW til 5.995,Swiss Made, 90 tw/vvs brillanter, safirglas, antiallergisk
rustfrit stål samt tre remme i sort, hvid og dyb rød.

Det er forholdsvis nyt, at gravere
perler. De bliver udført af lokale
tatovører, der bruger samme
teknik og henter inspiration fra
de lokale tatoo-traditioner.

MARC’HARIT
Håndgraverede Tahitiperler med mønstr e fra
Marquesasøerne i Fransk Polynesien er ved at dukke
op herhjemme hos guldsmedene. De eneforhandles i
Danmark af Marc’Harit, stand 71 i hal 4.
Indehaver af
Marc’Harit,
Kira Kampmann

– Det er en rigtig god måde at præsentere en perle for en mand på, da man
ikke har den helt samme association til
en perle, når den er graveret, fortæller
Kira Kampmann.
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