Gigantische prijsverlagingen
Een hele nieuwe beurs
Straps?
Terwijl we weinig van de winter hebben gemerkt, gaan we het voorjaar al in. Wij draaien op
volle toeren om de nieuwe collecties weer samen te stellen en er komen weer bijzondere
producten aan, anders dan anders. Tja want dat is OOK Jenny Boots :-)
Wat kunt u lezen in dit nieuwsblad:
·
Blijvende prijsverlagingen / sales
·
Een NIEUWE spectaculaire grote maten beurs!!
·
Nieuwe voorraad Siervol(le) sierraden
·
STRAPS... nieuw concept
·
Kijkje in de winkel nemen (filmpje)?

Blijvende prijsverlagingen!!!!
We hebben de kortingsbeestjes los gelaten in de winkel en de
webshop.
De kortingen?
Petrol laarzen van de laatste collectie van € 249 voor € 189
Of de Half hoge laarsjes van Babouche van € 159 voor € 99,95
Maar we komen met veel laarzen zelfs onder de € 100......
sommige zelf voor € 45 Allemaal echt leer !!!!
En ook de schoenen en slippers zijn natuurlijk zijn verlaagd.
Neus even lekker rond, want wat een voordeel is er te behalen !!!
Wij schonen ons magazijn voor de komende voorjaarscollectie en staan dan klaar voor het najaar,
want de nieuwe collectie........ om de vingers er bij af te likken.

===
Spectaculaire Grote Maten Beurs In de Utrechtse Jaarbeurs !!!!
De beurs heeft de naam “Just BIB beurs" -> ALLEEN MAAR
GROTE MAATJES!
Dat is nog niet alles... het wordt een spectakel met veel verrassingen,
waarover wij nog niets prijs kunnen geven. Met recht weer een dagje
uit en genieten op 6500 m2.
Eerdere berichten gaven een datum in april, maar door de bijzondere
standbouw (geheim geheim) moest deze verschoven worden.
De datum staat vast en is 3 en 4 mei 2014, schrijf het vast in de agenda ;-).
Bestellen jullie straks de kaartjes via Jenny Boots, dan ontvangen jullie 10 euro korting op
aankopen in onze stand :-)
Meer info volgt.....

Nieuwe siervol(le) sieraden, de lente in
Siervol de lente in, wie wil dit nu niet ?
Deze sieraden zijn alleen verkrijgbaar in de winkel of op de
webshop van siervol zelf natuurlijk:

www.siervol.nl

===
Straps ... verwisselbare bandjes!
Binnenkort komen de leuke sandalet en sleehak binnen van Straps... een nieuw en bijzonder
concept waarbij de schoen voorzien wordt van twee verwisselbare bandjes welke bevestigd
worden door de zo bekende Baboos (drukkers).

de Sleehak wordt geleverd met een gekleurde en een
witte band en de sandalet met een zwarte en een
glimmende witte band.
en pssssssst.... dit is niet het laatste .... Dit is zo nieuw,
daar gaan we meer mee doen!

===
Kijkje in de winkel (filmpje)
Nieuwsgierig hoe de winkel van Jenny Boots er uit ziet en wie Jenny is....

Kijk dan eens op dit filmpje

Oh ja ... in het echt ben ik niet zo serieus hoor :-)
Onze fanpagina op facebook: http://www.facebook.com/jennybootsNL
En volg ons op twitter: @jennybootsnl (http://twitter.com/#!/JennyBootsNL)

Groetjes,
Jenny
Openingstijden Winkel
Openingstijden Webshop :-) ALTIJD !!!!

