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SIK/Fredericia kampen flyttet til
sidst i september
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Politiet beder om hjælp til at finde
Laura Godhøj
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Familie: 02-09-2015 08:02:00

De som har prøvet at have børn eller voksne med i bilen, som er ramt af køresyge ved hvor
ubehageligt det kan være. Firmaet Lasota Energy i Fredericia, som udvikler ikkemedicinske
energiprodukter, har netop afsluttet en større kampagne blandt folk med denne kedelige lidelse.
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Bagagerumsmarked på Skive
Travbane
Læs mere her >

Kampagnen har kørt på budskabet ”Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.” Ejer og udvikler af
produktet Jan Lasota udtaler: ”Vi har længe været bekendt med produktets evne til at bekæmpe
motionsickness herunder køresyge. Derfor valgte vi at udsende en kampagne, hvor vi tilbød
forbrugerne pengene tilbage, hvis produktet ingen effekt havde. Vi har nu opgjort kampagnen,
som har været en kæmpe succes. Og vi har ikke fået et eneste bånd retur. Det opfatter vi som et
klart signal om, at forbrugerne har konstateret en konkret virkning. Vi har derfor valgt at lade
kampagnen køre videre på ubestemt tid, for på den måde at hjælpe flest mulige. Kampagnen
udvides endvidere til også at omfatte søsyge, som ligeledes for en række mennesker er en meget
ubehagelig lidelse. Det er præcis de samme parametre i hjernen, som påvirkes af Lasota båndet.
Lasota Energy er også kendt for at producere Horsepower, som er et lignende produkt til heste.
Herudover er firmaet på vej med et produkt til hunde, som netop også ofte lider af køresyge.
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Rasmus Nøhr spiller til Danmarks
Dejligste Havefest på Fur
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Kirkekoncert i Skive Kirke
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For yderligere informationer kig på hjemmesiden http://www.lasotaenergy.com
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Allan Olsen solo i Skive Theater
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