Nieuw binnen
Beurs
Regenlaarzen ?!
Voorjaar!!!!
Terwijl iedereen nog in een dikke jas loopt hebben wij al voorjaar in huis gekregen.
Heerlijke kleuren, schoenen en slippers
Dit weekend wordt het lekker(der) weer dus laten we daar heerlijk van genieten.
Wat willen we vandaag laten weten:





Nieuw Binnen
In de winkel
Just Bib Beurs (WOW wat een beurs)
Vroeg nieuwtje

De nieuwe collectie
Wat een gave schoen !!!!
Zo'n schoen die aan ….. NOG leuker staat!
Half hoge casual veterschoen Lusaka van JJ footwear in luiaard op
een basis van zilver. Fraai detail is de rubber zool met antislip en het
brede voetbed. En dan ook nog eens een lichtgewicht.. heerlijk voor
het voorjaar:

Of de slippers … wat dachten jullie van deze:
Nagasaki ….. tja ik heb de naam ook niet verzonnen, maar zijn ze niet super?!

Tijger goud of Zebra zilver met een breed voetenbed.
En dat voor maar € 39,95 !!!

De half hoge laarsjes Dudley zijn onderweg en verwachten wij
ook ieder moment.
Zilver en goudkleurige schittering aan de achterzijde en een
suède zachte voorvoet. Hakje vrouwelijk en niet te hoog.
Voorjaar HERE WE COME!!!!

In de winkel

In de winkel hebben we ook de nieuwe collectie kleding binnen!
De kleding is alleen in de winkel verkrijgbaar

Just BIB Beurs “1001 nacht”
Zaterdag 21 en zondag 22 maart in de jaarbeurs van Utrecht

JustBIB is een fantastisch tweedaags event in de Jaarbeurs speciaal voor
curvy ladies.
Talloze modeboetieks die de allernieuwste +size fashion tonen. En wat te
denken van de grote keuze aan accessoires en beautyproducten.
Jenny Boots is er bij !!!!! Wij staan in de Sahara ;-)
Het thema van deze editie van justBIB is ‘1001 Nacht’. Maar liefst 6.500 m2
in de sfeer van Sheherazade’s vertellingen en geheel gewijd aan grotere maten (vanaf 40/42). Voor
vrouwen die van shoppen houden en graag een dag lekker in de watten worden gelegd.
Geloof me…. dat wordt echt een WOW ervaring.
En WIJ hebben een speciale actie :
!!!!!! Krijg jouw geld terug van het kaartje !!!!!!
Besteed je meer dan € 150,- in onze stand op de beurs, ontvangt u het
bedrag van het kaartje gewoon terug!
Koop jouw kaartje via onze site kom bij ons shoppen op 21 en 22 maart
LET OP: Omdat wij op de beurs staan is de winkel dicht op zaterdag
21 maart. Waar zijn we dan te vinden:

WAAR
Jaarbeurs Utrecht
Hal 12
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
WANNEER
Zaterdag 21 maart 2015 van
Zondag 22 maart 2015 van

09.30 – 18.00 uur
09.30 – 17.00 uur

Vroeg nieuwtje
Wij zijn al bezig geweest met de winter collectie laarzen natuurlijk…. Ik kan jullie vertellen dat ook
komende collectie geweldig is!!!
Een extra nieuwtje… beetje vroeg misschien om te melden maar ben
ZOOOOO blij. Wij gaan ook regenlaarzen leveren dit najaar  (t/m kuitmaat
54cm).
Helaas kan ik nog geen foto’s plaatsen, maar ->

Hou ook onze fanpagina op facebook in de gaten of volg ons op twitter.
Onze fanpagina op facebook: JennybootsNL
En volg ons op twitter: @jennybootsnl (http://twitter.com/#!/JennyBootsNL)
Groetjes,
Jenny
Brede kuit, Grote voet
Damlaan 29
2265 AL Leidschendam
070 7785677
Info@jennyboots.nl
www.jennyboots.nl

