
Nye festpakker gør festen til en leg
Lad festen begynde! 6 nye festpakker leverer på fineste vis de mest eventyrlige detaljer til 
det flotte festbord, næste gang I holder fest derhjemme. 

Der opstår en helt særlig magi, når man holder fest! Hvem elsker ikke glæden ved at være 
sammen og den festlige stemning blandt farveglade tallerkener, finurlige kopper, festlige 
balloner og smukke kager på festbordet?

For at gøre det nemt for festglade forældre at holde en sjov Dino Fest, et sejt Space Party 
eller et tøset Unicorn Party har Lirum Larum Leg og Mimi’s Circus pakket magien og det 
festlige pynt ind i deres helt nye festpakker.  

”Vores største ønske er, at vores festpakker skaber en sjov og festlige stemning, hvor end de 
bliver pakket ud,” fortæller Anja Lytzen, CEO i Lirum Larum Leg, der i samarbejde med 
Sara Maria Franch-Mærkedahl, der står bag Mimi’s Circus, har udviklet 6 festpakker med 
hver deres tema. 

I festpakkerne finder du særligt udvalgt pynt og smukt engangsservice, der skaber 
rammerne til den fineste fest. Meget af pynten er produceret af det franske brand Meri 
Meri, og invitationerne med smukke motiver er udviklet af en illustrator.  

”Vi vil gerne gøre det nemt at skabe en fin fest med en helt særlig stemning. Med et enkelt 
klik kan du bestille en festpakke til 8 eller 16 personer. I pakken får man også: 
opskrifter på fødselsdagsboller, kanelsnurrer, kager og masser af sjove forslag til lege og 
fine håndtegnet print-selv invitationer” forklarer Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Idéen til festpakkerne opstod, da Lirum Larum Leg og Mimis Cirkus mødtes første gang. 
Her kunne begge parter ikke andet end anerkende hinandens store glæde for børn og 
fester. 

”Vi fandt ud af, at vi deler passionen for at skabe glæde og begejstring hos børn - gerne på 
en magisk og eventyrlig måde. Og så elsker vi at holde fest og pynte op. Men vi ved også, 
hvor travlt børnefamilier har i hverdagen. Med festpakkerne får familierne alt, hvad de 
skal bruge til den fine, stemningsfyldte børnefest på en meget, meget enkel måde,” siger 
Anja Lytzen.

De første 6 temaer er: Dino, Space, Cirkus, Unicorn, Cherry og Birthday.

Du kan købe dem her: www.lirumlarumleg.dk
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