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Favoptic.com korar Aalto Universitetets vinnare
av bästa designmönster för glasögonbågar.
Favoptic.fi, som säljer prisvärda kvalitetsglasögon på nätet, har under våren
arrangerat en mönsterdesigntävling på Aalto Universitetet i Helsingfors. Under
ett event den 12 maj ska vinnarna koras med uppmärksamhet och prispengar.
Favoptic.fi’s tävling som pågått under våren har gått ut på att elever på Aalto
Universitetet i Helsingfors ska ta fram nya mönsterdesigner för glasögonbågar.
Mönstrena ska sedan erbjudas via Favoptic.fi’s tjänst Personal Print som går ut på att
Favoptics kunder själva kan göra sina glasögon mer personliga genom att använda
sig av olika mönster på skalmarna.
Vinnarna koras under ett event på Aalto Universitetet den 12 maj. Förutom en prispott
på 1500 EUR kommer vinnarnas mönster även att göras tillgängliga för användning
via Favoptics tjänst Personal Print.
”Vår tjänst Personal Print handlar om att hjälpa våra kunder att göra sina glasögon
mer personliga. Genom samarbetet med Aalto Universitetet kan vi nu lägga till tre
prisbelönta bidrag i vårt befintliga galleri av färdiga mönster och bilder att välja mellan
när man designar sina egna glasögon” säger Carl Erik Eriksson, VD för Favoptic.fi.
www.favoptic.fi
För mer information och deltagande vid eventet kontakta:
Jyrki Koivunen, produkt chef
Tel:
Email: jyrki.koivunen@favoptic.com

Carl Erik Eriksson, VD och grundare
Tel: +46 70 777 0910
Email: carl.erik@favoptic.com

Om Favoptic:
Favoptic grundades 2001 av Carl Erik Eriksson, en äkta entreprenörssjäl som egentligen är
barnkirurg. Affärsidén är att sälja glasögon via Internet och erbjuda bra kvalité till mycket
fördelaktiga priser genom att utesluta mellanhänder såsom grossister och optikerbutiker.
Företagets affärsmodell är att kunderna fritt får låna hem bågar och sedan beställa utan att
betala förrän de bestämt sig för att behålla sina färdiga glasögon. Idag har man flera hundra
tusen kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och står inför en expansion i Tyskland. Läs
mer på www.favoptic.fi

