
Emily Salomon
29-årige Emily Salomon driver 
på 5. år bloggen af samme navn, 
der dagligt opdateres med 
personlige stiltips, opskrifter, 
guides til alt fra hår til rejser og 
masser af hyggelige hverdagsglimt. 
”Et personligt dameblad på nettet”,  
kalder hun den selv.

295 kr. 245 kr.2.000 kr.

Look 1

1.100 kr. 395 kr.395 kr.

Et typisk hverdagslook for mig er enkle guldringe på 
alle fingre kombineret med 1-2 mere iøjnefaldende 
ringe. Sølvringen med hjertestenen er en fin detalje,
og så ligner den en million.

Den åbenlyst romantiske hjertering  
fungerer rigtigt godt i flok. Her har jeg  
blandet sølvversionen med et par i  
guld/sølv for et statementlook, der kan  
peppe en lun sweater lidt op og tilføje  
lidt glamour til en kølig efterårsdag.

395 kr. 395 kr.595 kr.

Look 1

Look 2

Look 3

find kampagnEn hoS føLgEndE forhandLErE 

PANDORA Amagertorv 
amagertorv 18-20 
1160 københavn

PANDORA Illum 
østergade 52 
1001 københavn k

Guldfuglen, over Bølgen 12 m, 2670 greve l Ballerup Guld & Sølv, Ballerup Center, 2750 Ballerup l Barbara Maria, kongevejen 11, 2791 dragør l Müllers Guldsmedje, 

Sillebroen, 3600 frederikssund l Müllers Guldsmedje, ro ś Torv 4, 4000 roskilde l Guldfuglen, Skomagergade 15 B, 4000 roskilde l Guldfuglen, VestsjællandsCentret B.66,  

4200 Slagelse l Guldfuglen, Brogade 6, 4600 køge l Borup Design, næstved Storcenter 22, 4700 næstved l Cassiopeia, ringstedgade 14 a, 4700 næstved  

Pind J. Design Guldsmedie, gerritsgade 44, 5700 Svendborg l Guld Design, Storegade 11, 6200 aabenraa l Jacob Nielsen & Søn, Jernbanegade 18, 6400 Sønderborg 

Anytime, Bredgade 4, 6990 Ulfborg l Plaza Guld & Ur, herning Centret, 7400 herning l Hartmann, adelgade 14, 7800 Skive l Guldsmed Boye, Søndergade 36 a,  

8000 Århus C l Vibholm Bruun’s Galleri, Bruuns galleri 8000, Århus C l Guldsmed Boye, Vestergade 6, 8600 Silkeborg l Vibholm Guld og Sølv, adelgade 61,  

8660 Skanderborg l Guldsmed Lind, Søndergade 36, 8700 horsens

Shop-in-shops (sorteret efter postnummer)

*  Husk at vi lige nu forærer dig den tredje og billigste ringe, når du vælger tre. Tilbuddet gælder hos ovenstående forhandlere. 
 Udvalget af ringe varierer fra forhandler til forhandler. Forbehold for tastefejl og udsolgte varer. Kampagnen gælder til og med 26/10 2014.

Hvad er efterårets største modetrends? 
de trends, jeg selv har taget til mig og synes 
om, er storternede frakker og trøjer, farven 
blå helt generelt og så masser af simili på 
items som sweatshirts og skjorter - og om 
halsen og på fingrene ;)

Hvilken ring er din favorit fra dit  
PANDORA-look?
det må være sløjferingen, skarpt forfulgt af 
hjerteringen. de er begge meget kønne og 
feminine, men kan snildt mixes med mere rå 
eller enkle smykker for et helt andet udtryk.

Hvorfor er smykker en vigtig accessory?
Smykker for mig er to ting: på den ene side har 
jeg nogle smykker, som jeg går med stort set  
altid, og som er en del af mig og min historie. 
måske de er arvede, måske de er en gave, et 
minde eller på en anden måde betydningsfulde.  
på den anden side har jeg også smykker,  
som jeg bruger lejlighedsvis eller i perioder.  
det er en god måde at lege med sit udtryk  
og eksperimentere med trends.

Beskriv din blog med fem ord.
feminin, hyggelig, alsidig, 
positiv og inspirerende.

PANDORA Frederiksberg 
frB.C Shopping, plan 1 
2000 frederiksberg 

PANDORA CPH Airport 
kbh Lufthavn, Terminal 3 
2770 kastrup

PANDORA Fisketorvet 
kalvebod Brygge 59 
1560 københavn V

PANDORA Rødovre Centrum 
rotunden - 1. sal 
2610 rødovre

PANDORA Rosengårdcentret 
rødt Torv, ørbækvej 75 
5220 odense Sø

PANDORA Kolding 
kolding Storcenter 
6000 kolding

PANDORA Vejle 
Torvegade 26a  
7100 Vejle

PANDORA Aalborg 
friis, nytorv 27, plan 0 
9000 aalborg

3 for 2 kampagnepris 1.495 kr.
Du sparer 395 kr.*

3 for 2 kampagnepris 2.295 kr.
Du sparer 245 kr.*

3 for 2 kampagnepris 990 kr.
Du sparer 395 kr.*

Til fest kan det være flot kun at bære én slags ringe eller 
smykker, og så til gengæld masser af dem for at opnå 
en dramatisk effekt. Også på fingrenes yderste led, så 
det kommer til at fremstå som et helt håndsmykke.

emilysalomon.dk


