Lente Show op de Damlaan
Moederdag cadeau
Enkeltjes
De winter heeft een lichte kant van zich laten zien en nu gaan wij door met het voorjaar. Als het
voorjaar haar intrede doet begint iedereen weer te stralen en zin te krijgen in de eerste
zonnestralen!
Wat kunt u lezen in dit nieuwsblad:




Lente show Winkel centrum Damplein
Moederdag cadeau
Schoon schip

Lente show!!!!
Schuin tegenover de winkel van
Jenny Boots in Leidschendam

Tja volgens mij hebben we
hiernaast alles gezegd!!
Zo vlak voor Moederdag, daar
ga je vast slagen voor een
cadeau!
Of gewoon voor jou zelf ;-)
Kort samen gevat:



en….


Super leuke avond,
gratis entree,
drankje en hapje gratis
lekker shoppen….
En misschien kopen !

Jenny Boots loopt ism
Be Beautiful en Siervol ook mee
met de modeshow.

Er zijn geen kaartjes nodig,
maar wij vinden het leuk te
horen of u ook komt!

Moederdag Cadeau van Jenny Boots
We hebben weer een leuke Moederdag cadeautjes in
petto (ook geldig op de lenteshow van 9 mei)


Jenny Boots: Bij aankoop van Schoenen, slippers en/of laarzen een
GRATIS babouche baboos armband twv 12,95



Be Beautiful: 15% korting op ALLE kleding bij Jenny Boots



Siervol: Alle kettingen en enkelbandjes 7,50 !!!!

Bovenstaande is geldig van 5 mei t/m 10 mei en alleen op artikelen in voorraad. Cadeau bij schoenen,
slippers en / of laarzen is ook geldig bij een bestelling via de webshop

Schoonschip gehad… nu de laatste paren speciaal voor jullie
Zoals jullie weten hebben we 6 april een schoonschip
actie gehad.
Er zijn nog wat paren over en deze willen we onze
trouwe nieuwsbrief lezers aanbieden
Meegestuurd is een overzicht van de overgebleven
paren.
Het eerste deel zijn B-keuzes, dat is een laars of schoen
met lichte beschadiging of niet meer verpakt in doos.
Het tweede deel zijn de enkele paren uit ons magazijn.
Op deze KLEINE prijsjes krijgt u ook nog eens 10%
korting!!!
Wilt u een foto bezichtigen van een paar? De meeste zijn terug te vinden op onze site (let dan even
niet op de prijs ;-)
Indien niet op onze site mail ons dat met de vraag voor een foto.
Wilt u een paar bestellen, mail ons ook even zodat wij de speciale prijs kunnen toepassen voor u!!!!

Onze fanpagina op facebook:
En volg ons op twitter:
Site:

http://www.facebook.com/jennybootsNL
@jennybootsnl (http://twitter.com/#!/JennyBootsNL)
www.jennyboots.nl

Groetjes,
Jenny
Openingstijden Winkel
Openingstijden Webshop

-> woensdag t/m zaterdag va 10:00 – 17:00 (of op afspraak)
-> ALTIJD :-) !!!!

