Speciale zomeractie voor nieuwsbrieflezers
Zomer bij Jenny Boots
Leuke linkjes!!!
Het mooie weer is eindelijk begonnen!
We zijn gewend aan de fluorescerende kleuren in de mode en de slippers komen weer uit de kast. Een
heerlijke tijd.
Wat kunt u lezen in de mei nieuwsbrief:





De zomerschoenen van Babouche zijn er van maat 37 t/m maat 45
Extra korting alleen nieuwsbrief abonnee. Laarzen in de zomer... of voorbereid voor de winter
Zomer Tip
Leuke linkjes

De zomerschoenen van Babouche Baboos t/m 45

Ze slippers zijn er weer !!! maar ook
De zomerschoenen van Babouche kon ik niet weerstaan en we hebben ze 
Klik op de blauwe linkjes om door te gaan naar de juiste plaats op de site
Ballerina’s met verschillende kleuren neus EN GRATIS ARMBAND!!
Sandaaltjes met gesloten hiel EN GRATIS ARMBAND!!
Schoentje met de hand gevlochten wreef ook natuurlijk t/m 45

En nog veel meer

Laarzen in de zomer... of voorbereid voor de winter. Nu alleen

voor jullie 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 september 2013,
met de
code VIPzomer2013
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 september 2013 en muv Suzani
maatwerk laarzen)
Onze laarzen

Zomer tip
Weet u het nog van vorige jaar..
Berg je toch de laarzen op in de zomer???
Berg uw laarzen netjes op! Gebruik altijd laarzenspanners, 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.

Leuke linkjes:
Unlimited Sportswear grote maten sportkleding
Langzijn DE website voor lange mensen
Ons winkelcentrum Damplein, steeds meer te beleven

Meer nieuws van winkelcentrum Damplein?
Winkelcentrum Damplein in Leidschendam Centrum heeft een veelzijdig aanbod aan
verswinkels, speciaalzaken en dienstverlening. U kunt bovendien gezellig winkelen
combineren met vele mogelijkheden op het gebied van horeca en recreatie en er een dag
‘Genieten aan de Vliet’ van maken. Blijft u graag op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen
en activiteiten in ons winkelcentrum? Schrijf u dan in voor de e-mailnieuwsbrief via
www.winkelcentrumdamplein.nl.

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: 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.

