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Förlovningsdag	  111111?	  
Dags att fria? Snart infaller dagen för den som vill ha ett unikt datum i sin förlovningsring. Den 
som förlovar sig den elfte november i år får datumet 111111 ingraverat i ringen. 

För alla som går i förlovningstankar lanseras idag Diamondo Romantico, en ny serie med klassiska 
förlovningsringar. Varumärket Diamondo står för exklusiva och prisvärda smycken till den som vill ha 
något extra.  

Diamondo Romantico är förlovningsringar i rött och vitt guld på 18 karat. Ringarna håller hög kvalitet 
och en har ren klassiskt Skandinavisk design som håller livet ut.  

– Vi är glada att bredda varumärket Diamondo med förlovningsringar, säger Monika Dagberg, VD på 
Hedbergs Guld & Silver. Utbudet av förlovningsringar i Sverige domineras idag av ett fåtal aktörer. 
Diamondo är ett klassiskt och prisvärt alternativ som snabbt kommer att hitta sin plats på marknaden. 

Diamondo Romantico marknadsförs och säljs från och med idag på http://www.hedbergsguld.se/ 

För mer information ring: 
Monika Dagberg,  
VD Hedbergs Guld & Silver AB och VD Online Brands Nordic AB (publ),  

Tel: 0706 16 24 00 
E-post: monika.dagberg@onlinebrands.se 

	  

	  

	  

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)  
Online	  Brands,	  www.onlinebrands.se,	  är	  en	  koncern	  som	  driver	  ledande	  e-‐butiker	  på	  den	  nordiska	  marknaden	  inom	  Guld	  
och	  Silver.	  Koncernen	  består	  idag	  av	  moderbolaget	  Online	  Brands	  Nordic	  AB	  samt	  det	  helägda	  dotterbolaget	  Hedbergs	  Guld	  
&	  Silver.	  Hedbergs	  Guld	  &	  Silver	  AB	  säljer	  guld,	  silver	  och	  övriga	  smycken	  främst	  via	  e-‐handelsbutiken	  
www.hedbergsguld.se	  och	  sin	  butik	  i	  Dalsjöfors	  utanför	  Borås.	  Bolaget	  har	  sedan	  1947	  sålt	  smycken	  av	  högsta	  kvalitet	  till	  
mycket	  konkurrenskraftiga	  priser.	  Under	  det	  senaste	  året	  har	  bolaget	  fokuserat	  på	  att	  befästa	  och	  förstärka	  sin	  position	  
som	  ledande	  smyckebutik	  på	  nätet	  både	  genom	  organisk	  tillväxt	  samt	  förvärv	  av	  verksamheter	  med	  internet	  som	  främsta	  
säljkanal.	  Den	  tidigare	  ägda	  foto-‐och	  bildverksamheten	  Önskefoto	  AB	  såldes	  i	  sin	  helhet	  under	  första	  kvartalet	  2011	  till	  
Albumprinter	  SA	  i	  Holland.	  Online	  Brands	  har	  sitt	  huvudkontor	  i	  Malmö.	  Aktien	  handlas	  på	  First	  North	  under	  tickerkoden	  
OBAB.	  Bolagets	  Certified	  Adviser	  är	  Thenberg	  &	  Kinde	  Fondkommission. 

	  


