NORGES LEDENDE KLOKKEDESIGNER FEIRER DOBBELT 10 ÅRS- JUBILEUM PÅ
GRAND HOTEL 31 MAI 2018!
31.Mai 2008 er en helt unik dato for Norges ledende klokkedesigner Rune Bruvik; det
var denne dagen han bestemte seg for å følge sin 18 år gamle drøm om å designe sin
egen klokke. Samme dag som han giftet seg med sin kjære Kristine Vikse som er Norges
ledende barnekles- designer (memini.no). Så denne datoen blir det feiring på Grand
hotel!
Dagen starter med ProTids årlige pressevisning, der Rune Bruvik vil vise frem sine
spennende nyheter for merkevaren BRUVIK FINE TIMEPIECES; Norges mest kjente
merkevare. Rune har i 10 år designet luksuriøse armebåndsur inspirert av Norsk natur.
Han har blant annet designet verdens eneste klokke med vann inne i selve uret!!
Etter pressevisning har designer paret leid seg en suite sammen med gode venner og vil
feire den store bryllupsdagen videre utover kvelden.
Det vil være muligheter for presse å få intervju i enerom med både Rune Bruvik alene,
men også sammen med hans kone Kristine Vikse for hele storyen for hvordan designer
paret har støttet hverandre på hver sin designer kant.
**I tillegg til jubileum vil merket BRUVIK feire blant annet;
F2 PILOT METTER BRANDT BJERKNÆS BLIR MERKEAMBASSADØR FOR NORGES
LEDENDE KLOKKEMERKE.
Det norske klokkemerket BRUVIK, etablert i 2009 av designer og grunder Rune Bruvik, har
signert en av verdens få kvinnelige F2 båtpiloter på laget. Mette Brandt Bjerknæs har
signert en samarbeidsavtale med BRUVIK TIME AS, og BRUVIK blir dermed en av
hovedsponsorene til team Bjerknæs.
”Mette passer perfekt som vår første og hittil eneste kvinnelige ambassadør, da hun er
både sporty, tøff og uredd for å bevege seg i ukjent farvann, akkurat som BRUVIK” sier
designer og grunder Rune Bruvik.
Både Mette Brand Bjerknæs og Rune Bruvik blir å finne på BRUVIK TIME sin stand under
ProTid`s pressevisning på Grand Hotell 31.Mai, og det er muligheter for intervjuer både på
stand samt i egne avlukkede rom.
Vedlagt finner dere vårt offisielle ambassadørbilde av Mette, med BRUVIK lady black fjord
på armen, verdens eneste klokke med vann.
Bruvik Fine Timepieces selges nå i 15 av Norges mest profilerte urmakerforhandlere.
Merket finnes selges opgså hos høyprofilerte og utvalgte urmakere i
Dubai, Abu-Dhabi (UAE).

For mer informasjon knyttet til denne pressemelding
kan undertegnede kontaktes på mail eller telefon;
Med vennlig hilsen
Rune Bruvik
Designer og gründer
BRUVIK TIME AS
www.bruviktime.com
e post: contact@bruviktime.com
mobil: 93086308

klokkedesigner Rune Bruvik

F2 Pilot og BRUVIK ambassadør Lene Brandt Bjerknæs.

