Straps en Sneakers
Zomerschoenen voor een prikkie
Korting alleen voor jullie
Etalage wedstrijd !!!
Het mooie weer is begonnen!
Eerlijk gezegd ben ik geen voetbal fan…. Maar met zo’n WK is het toch even leuk.
Ons winkelcentrum kleurt oranje en hebben wij natuurlijk ook de oranje armbandjes van Babouche in
huis
Wat kunt u lezen in de juni nieuwsbrief:






Straps en sneakers NIEUW
Prikprijzen voor de zomer schoenen van vorig jaar
Extra korting alleen nieuwsbrief abonnee. Laarzen in de zomer... of voorbereid voor de winter
Zomer Tip
Oranje gekte etalage wedstrijd

Straps en de sneakers ze zijn er !!!!!
Oh oh oh wat zijn ze gaaf en wat kan je er veel mee. Voor maar € 69,95 allerlei verschillende slippers

Met één paar kan je heel wat combinaties maken en zie je er telkens
anders uit.
Slippers met een zwart, een witte band en een bloem.

De Sleehak komt met twee banden, de
Multi color en de wit lak

De sneakers zijn niet alleen leuk, maar lopen als pantoffels!
De sneaker is gemaakt van heel zacht leer en ook vederlicht met een geweldig voetenbed, waardoor je
kan blijven lopen op deze moderne sneakers.
Gele stoeren zijn hier te vinden op de webshop
Canvas buitenkant grijs-bruine (tabacco genoemd)
Super leuke Lila kleur

De zomerschoenen pikprijzen
De zomerschoenen van afgelopen zomer gaan voor een prikkie de deur uit
VOOR MAAR € 35,- !!!
Nu kan je er twee kopen waar je voorheen één paar voor had…. Ik zeg SHOPPEN 

Klik op de blauwe linkjes om door te gaan naar de juiste plaats op de site
Schoen met hakje en enkelbandje
Schoen met sleehak
Ballerina schoen met enkelveter
Slippers teenboog
Slippers V vorm
En kom je langs in de winkel hebben we nog een leuke winkel aanbieding !!!!
Twee paar kopen maar € 100,- en mixen mag!
Sandaaltje met Ballerina of twee verschillende kleuren van de ballerina of sandaaltje, U bepaalt!
Ballerina’s met verschillende kleuren neus EN GRATIS ARMBAND!!
Sandaaltjes met gesloten hiel EN GRATIS ARMBAND!!
PS: trouwe nieuwsbrieflezers … stuur mij een mail en wij regelen ook
deze aanbieding voor u (webshop koop)

Laarzen in de zomer... of voorbereid voor de winter. Elk jaar

alleen voor jullie nieuwsbrief abonnees extra korting!!

Sla nu jouw laarzen in voor de winter… terwijl we genieten van het mooie weer (straks  )
Laat de speciale "zomerse prijs" een voordeel zijn. Schaf je laarzen aan voor 15 augustus
2014, met de
code xxxxxxx (alleen voor email abonnees)
en ontvang ZOMAAR 25 euro extra korting. Simpelweg door de code op te geven bij de
bestelling of de nieuwsbrief mee te nemen naar de winkel.
ALLEEN VOOR JULLIE…. Leuk toch!!!
(Deze actie geldt alleen voor nieuwsbrief abonnees, geldig tot 15 augustus 2014)
Onze laarzen

Zomer tip
Weet u het nog van vorige jaar..
Berg je toch de laarzen op in de zomer???
Berg uw laarzen dan netjes op! Gebruik altijd laarzenspanners (maar € 12,50),
deze zorgen ervoor dat de laarzen langer mooi blijven. De spanners voorkomen
dat er "vouwen" en kreukels in het leer trekken. Het behoudt de vormgeving
van de schacht en voorkomt vaak defecte ritsen.

Oranje GEKTE:
Leidschendam Centrum kleurt Oranje etalage actie

Van 13 juni tot het moment dat het Nederlandse team zijn laatste
wedstrijd speelt zullen vele winkels hun etalage versiert hebben.
Klanten kunnen hun stem uitbrengen door een email kaartje van
het Winkelcentrum Damplein volledig in te vullen met daarbij
welke etalage zij het leukst vinden.
Onder alle deelnemers wordt een diner bon verloot, dus als u in
de buurt bent... Doen hoor !!!!
We hebben regelmatig acties speciaal voor Facebook en twitter volgers, dus hou ook onze
fanpagina op facebook in de gaten en volg ons op twitter.
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

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.

