IsaDisaKids hjælper børn med at få verdens bedste forældre – i Hvide Sande og online
”Vi har så mange skønne børnetøjs mærker i Danmark – i smukke, stilrene designs, i en super god
kvalitet og altid behageligt,” siger Rita Byskov.
”Vores ønske er at skabe glæde og tryghed igennem salg af dansk designet børnetøj, tilbehør,
living produkter m.m. i lækker kvalitet, farvestrålende materialer og med fine prints.”
Som mor til 4 piger, som kun i kortere perioder har været ”kjole-piger” og som hellere ville klatre i
træer, sidde baglæns på en pony eller lege i klitterne end lege med dukker, ved Rita, hvad hun
taler om. Hun ved, hvad børnetøj skal kunne - både kvalitetsmæssigt og m.h.t. designet. For
selvom det er aktive børn, må de også godt se pæne ud.
God personlig service og en god oplevelse
Ritas indgangsvinkel er at tilbyde kunderne gode produkter – altid af en høj kvalitet og skønt
design, derudover yde en rigtig god, vejledende og personlig service og ikke mindst gøre det hele
til den rigtige pris. Alt i alt sørge for at kunden får en god oplevelse og kommer tilbage.
Hos IsaDisaKids.com og i butikken vil man altid kunne finde de gode danske mærker med humør,
farver og striber. Hvor det er muligt er der selvfølgelig valgt kollektioner, der er bæredygtige eller
økologiske, både af hensynet til naturen, medarbejderne i produktionen, og selvfølgelig børnene.
Flere varer på hylderne
Når dørene bliver slået op til butikken IsaDisaKids på Nørregade 31 den 1. september, vil der også
være lidt andre varer på hylderne, bl.a. Danefæ dametøj, håndsæber, lotions m.m. fra Danmarks
Dufte, keramik fra Jenny Byskov keramik (finalist i TV2’s Keramikkampen) og spil og plakater fra
Vissevasse.
”Børne- og mandeparkering”
At handle hos IsaDisaKids skal være en god oplevelse, siger Rita. Derfor finder man også et
”børne-hjørne” i butikken og et uderum med sandkasse og caféborde. Her er det muligt at nyde en
kop kaffe fra Hedekaffe, mens børnene leger og mor kigger i butikken. ”Børne- og
mandeparkering” og forhåbentlig afslappende for alle.
Ferie i Hvide Sande og ved Vesterhavet
Hvide Sande får året rundt besøg af mange turister, især tyskere og danskere, der nyder at holde
ferie ved Vesterhavet og som holder af naturen og mentaliteten her. Håbet er, at mange af dem vil
lægge vejen forbi butikken, få en god oplevelse og nyde de gode danske varer – og så købe
online, når de kommer tilbage til hverdagen andre steder i Danmark eller i Tyskland.
Med de udsøgte og udelukkende dansk designede varer – og ofte helt lokale fra Vestjylland –
ønsker Rita at sælge ”en bid af Danmark”.

