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Anuschka Schliessler

serious shopping

Leuk werk Als personal shopper begeef ik me op 

bijna alle terreinen die het leven leuker maken. Dat begint 

al bij het werk zelf. Wat is er leuker dan mogen zoeken naar 

mooie en originele dingen? Voor Seriously vond ik een aan-

tal praktische en verrassende artikelen.

 

Tassenkapstokje Als je eenmaal het verhaal 

hebt gehoord dat het ongeluk brengt om je handtas op de 

grond te zetten, zit je ermee in je maag. Of praktischer: op 

schoot. Dan is zo’n tassenkapstokje ideaal. Je kunt het aan 

iedere bar of tafel ophangen. Ik heb me ook laten vertellen 

dat het kapstokje handig is voor plekken waar de vloer vies is 

of waar het veiliger is om je tas in de buurt te houden. Sinds-

dien heb ik het zelf ook altijd bij me. Waar? In mijn tas!

Gsm-noodbatterij Wat had ik zo’n ding graag 

bij me gehad toen ik laatst mijn oplader in een hotel had la-

ten liggen. Dat gebeurt mij niet meer. Met deze noodbatterij 

ben je niet meer afhankelijk van afwijkende stopcontacten in 

het buitenland en kun je je eigen oplader thuis laten. Hij is 

zo klein als een creditcard, dus ideaal voor in de reiskoffer.

En de rest De andere artikelen, zoals de horlogebox, 

de afvalemmer, het loopfi etsje en het parelcollier spreken 

eigenlijk voor zich. De elektrische haard bleek een uit-

komst te zijn voor een klant die vergeten was een openhaard 

in te plannen bij de verbouwing van zijn keuken. Over 

The Cloud valt wel veel te zeggen, maar schone en gezonde 

lucht moet je gewoon ervaren!

 

� Anuschka Schliessler helpt met haar bedrijf Personal Shop 
Support bij het vinden van originele cadeaus, het organiseren 
van feesten en het zoeken naar een tweede huis of vakantie-
adres. Meer informatie: www.personalshopsupport.nl

Geen tijd en inspiratie om een origineel cadeau te vinden?

Personal shopper Anuschka Schliessler helpt. 

Speciaal voor Serious shopping selecteerde zij acht 

cadeaus binnen het thema innovatie: 

mooie en verrassende noviteiten.

Elektrische haard met realistisch vlambeeld, geeft indien 
gewenst warmte af. Heeft de diepte van een LCD-scherm 
en verschillende afmetingen voor binnengebruik: zit-, 
bad-, slaapkamer of keuken. Vanaf  € 995,-.

Noodbatterij 
voor uw mobiele 
telefoon. Geschikt 
voor alle toonaangevende 
gsm-merken, per 5 stuks € 35,-.

Bruine rookkwarts + zoetwaterparelcollier, 
op meerdere manieren te knopen, € 149,-.

 0701 GILISSEN.indd   16 0701 GILISSEN.indd   16 10-04-2007   08:50:3710-04-2007   08:50:37



Seriously 17 

Automatische afvalem-
mer, opent via sensor bij 
voet en sluit vanzelf na 
enkele seconden, € 229,-.

Wit zoetwater parel-
collier, meerdere rijen, 
te gebruiken als ketting 
of als ceintuur, € 90,-.

Kinderen (2-6 jaar) leren 
spelenderwijs coördina-
tie, evenwicht en balans 
met dit loopfi etsje. Het is 
afgestemd op motoriek en 
bewegingsdrang van deze 
leeftijd. Maakt later fi etsen 
met zijwieltjes overbodig, 
€ 138,-.

Met lak afgewerkte horlogebox. 
Verkrijgbaar voor 4 tot 12 horloges.
Hier afgebeeld voor 4 (€ 89,-) 
en 6 horloges  (€ 119,- ).

Tassenkapstokje (rvs), in verschillende 
uitvoeringen verkrijgbaar. Ook te versie-
ren met logo en/of Swarovski-steentjes, 
vanaf  € 30,-.

The Cloud zuivert d.m.v. ionisatie de lucht in 
binnenruimten, elimineert de geur van o.a. 
tabaksrook en huisdieren, en doodt bacteriën, 
pollen, zwammen, schimmels en mossen. 
Levensduur 8-10 jaar, € 139,-.
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