Vakantie
Cadeau code juni loopt af
JJ Footwear Personal Fit Desk
Grote Maten Beurs Just Bib
Nieuwe collectie op tijd!
De vakantie periode een periode van rust…. Of juist niet?
Terwijl sommige van jullie al heerlijk genieten van de vakantie, zijn anders nog hard aan het werk.
Wij bereiden de beurs en de winter al weer voor, terwijl de zon heerlijk door het raam op mijn huid
brandt en ik nog een glas water wegdrink . En …. nog even en wij zijn ook op vakantie, dus….
Wat kunt u lezen in de juli nieuwsbrief:
 De winkel tijdens vakantie dicht, Webshop open
 Cadeau-code nieuwsbrief juni verloopt in augustus
 JJ Footwear Personal Fit Desk bij Jenny Boots !!
 Grote Maten Beurs just BIB in Utrecht
 Nieuwe winter collectie

Winkel dicht tijdens onze vakantie, maar de
webshop is open!!!!!
Dit jaar is de winkel 3 weekjes dicht. Wij zijn gesloten van 8
augustus t/m 28 augustus

Webshop open: De webshop blijft natuurlijk open en de bestellingen worden 2 maal per week
verwerkt.
Telefoon: Deze periode zijn we telefonisch niet bereikbaar.
Mail: De snelle reacties op mailtjes die u van ons gewend bent, gaan ook even in relax stand . Wij
zullen de mail 3 maal per week lezen en daar waar wij kunnen reageren, zullen we dat natuurlijk doen.

LET OP: kortingscode van juni 2014 verloopt 15 augustus!!
In de nieuwsbrief van juni hebben jullie een cadeau van 25 euro
ontvangen.
De code verloopt op 15 augustus 2014 en is dan niet meer inbaar.
Geniet nog van het cadeau van 25 euro en bestel snel!!!
Bent u uw mailtje met code kwijt? Mail ons even en wij kijken het voor u
na en sturen de code opnieuw.

JJ Footwear Personal Fit Desk als eerste bij Jenny Boots!!!
In het nieuwe laarzen seizoen kunnen wij jullie nog beter helpen aan de
perfecte pasvorm laarzen en schoenen van JJ Footwear.
Op een hele simpele manier toont deze desk aan wat de beste pasvorm
en maat is voor u!!
Kom langs in de winkel kijken, want iedereen is uniek!!!

Grote Maten Beurs Just BIB in Utrecht wordt GE-WEL-DIG!

Volledig in het thema van 1001 nacht!
Wij zijn die dagen samen met de andere +size fashion winkels te vinden in de Sahara…. In
onze sfeervolle exotische Jenny Boots tent. We nemen de siervolle sieraden van Siervol ook
mee!!!
Het is echt een dagje uit en wanneer je jouw kaartje via Jenny Boots koopt, krijg je bij
aankoop in de tent een leuk cadeautje mee!!! Koop hier jouw kaartje
Voor de Leidschendammers onder ons… dat weekend zijn ook de Vlietdagen in ons mooie
oude centrum en zijn wij natuurlijk ook gewoon in en voor de winkel te vinden !!!
EN naar de beurs nemen wij ……

De winter collectie laarzen is op tijd binnen !!!!
De super gave nieuwe collectie gaat grotendeels mee naar de beurs. Dus dat alleen al is een
goede reden om met onze dikke kuitjes te gaan genieten op de beurs.

En nog veeeel meer
Kom dan kijken wat we nieuw binnen hebben.

Facebook: JennybootsNL http://www.facebook.com/jennybootsNL
Twitter: @jennybootsnl (http://twitter.com/#!/JennyBootsNL)
Het was mij weer een genoegen om jullie de update te versturen.
Geniet van het weer !!!!!!
Groetjes
Jenny

Damlaan 29
2265 AL Leidschendam
Info@jennyboots.nl
www.jennyboots.nl
Openingstijden winkel :

Woensdag
t/m
zaterdag van 10:00 - 17:00 uur
VAKANTIE WINKEL DICHT

Komen de bovenstaande gelegenheden u niet uit, mail ons op info@jennyboots.nl en wij kijken naar de
mogelijkheden om u op een ander moment van dienst te kunnen zijn.

