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HELLO LITTLE ONE: EEN MAANDELIJKSE ZWANGER BOX VOOR MOMMY-TO-BE
Haarlem, 10 november 2016
Hello Little One lanceert een maandelijkse Zwanger Box voor aanstaande mama’s en
helpt hun de beste producten te ontdekken tijdens de zwangerschap.
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Ontdek de beste en leukste producten
Speciaal samengesteld en afgestemd op de bijzondere zwangerschapsperiode, stelt Hello Little
One een box samen met 4 à 5 producten variërend van verzorging, speelgoed, fashion, etc. en
laat deze maandelijks thuis bezorgen. Alle producten worden zorgvuldig geselecteerd en
getest, want alleen het allerbeste is goed genoeg.
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Verwenmoment tijdens de zwangerschap
“ De zwangerschap is een hele bijzondere tijd, waarin tegelijkertijd veel op je af komt. Ons
doel is om aanstaande mama’s te verwennen en te verrassen tijdens deze periode en ze te
helpen bij het ontdekken van mooie en kwalitatieve producten en merken.”!
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Merken met een verhaal
Hello Little One werkt uitsluitend met merken die eerlijke producten aanbieden van hoge
kwaliteit en waar een verhaal achter zit. Duurzaamheid, design en originaliteit zijn belangrijke
factoren en alle producten worden eerst getest. Partners waarmee Hello Little One samenwerkt
zijn bijv. NAÏF, Petit&Jolie, Gottmer Uitgevers, Ella’s Kitchen en Oh-lief.
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Ervaring in e-commerce
Oprichters Bianca Boelema en Joyce Naber hebben een brede ervaring in e-commerce en
startups. Zo richtten zij de succesvolle startup Goodie Goodness op: een verrassingsbox met
producten van nieuwe ontwerpers. Bianca begeleidde hiervoor diverse startups vanuit haar
werk bij een investeringsfonds en Philips. Joyce haar passie ligt bij marketing en is ontstaan bij
Sanoma Media, waar zij o.a. verantwoordelijk was voor diverse interne sales &
marketingprocessen. Bianca en Joyce zijn daarnaast allebei ervaringsdeskundige als het gaat
om producten voor moeder en baby.
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Maandelijks abonnement
Een Hello Little One box is een maandelijks abonnement tijdens de zwangerschapsperiode,
kost €29,95 (+ €4,95 verzendkosten) per maand en kan besteld worden op
www.hellolittleone.nl. Het abonnement is een perfect cadeau, maar het is ook mogelijk een
losse box te bestellen. Daarnaast biedt Hello Little One ook losse mijlpaal boxen aan voor de
periode na de bevalling, van Kraambox tot 9-maanden-box.
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###
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen via
pers@hellolittleone.nl. Zie ook www.hellolittleone.nl/pers.

!Website: www.hellolittleone.nl!

Facebook: www.facebook.com/hellolittleone.nl
Instagram: @hellolittleone.nl
Twitter: @hello_littleone
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