Nieuw Merk laarzen in aantocht
Model met 50 euro korting?!
Jenny Boots in Gorinchem
Extra openingstijden

De feestdagen zijn in aantocht!!!
De Sint is net geland en de kinderen staan de springen… Cadeautjes in de schoen, pakjes
avond… En u???
Vergeet niet uzelf te verwennen, want wie wil er niet mooi uitzien met de kerst!!!!
Wat kunt u lezen in ons november nieuwsblad:





Nieuw Merk Novara
t/m eind november 1 nieuw model 50 euro korting
Jenny Boots bij Be Beautiful Fashion in Gorinchem
Extra openingstijden

Novara
De laarzen zijn eigentijds en speciaal ontworpen
voor vrouwen met brede kuitjes.

De Novara laarzen zijn volledig handgemaakt in Spanje, uit
hoogwaardig kalfsleder met een stoffe voering binnenin en een
rubberen antislipzool van 4 mm.
De laarzen worden standaard geleverd in de maten 36 t/m 42 met
kuitmaatje 50 cm
Wij starten met deze twee modellen…. Maar er volgen volgend jaar
meer!

Tot eind november de goldi in een warme actie
Tot eind november zetten we de Goldi in het zonnetje.

Jenny Boots in Gorinchem bij Be Beautiful Fashion
Boots meets Fashion nr 3!!!!
Be Beautiful Fashion in Leerdam kennen jullie al… daar
heeft Jenny Boots een shop in shop.
Nu hebben zij ook een vestiging in Gorinchem geopend en
vroegen of Jenny Boots ook daar een plekje in de winkel
wilde hebben. MAAR NATUURLIJK!!!
Dichter bij jullie komen is ook een doel van ons, dus hop…
de nieuwe collectie is daar te bewonderen.
Ziet u iets in de webshop, staat deze nog niet in Gorinchem
maar is dit wel dichter bij voor u? Mail of bel en wij zorgen
dat u deze daar kunt gaan passen. (Langendijk 35 Gorinchem)

Extra openingstijden
Omdat de drukke tijden eraan komen en niet iedereen tijd heeft op de winkeltijden van Jenny
Boots langs te komen, hebben wij wat extra dagen en tijden ingepland.
Zien we jullie dan ook ?
Zondag 30 november 11:00 – 15:00
Woensdag 3 december 10:00 – 21:00
Zaterdag 13 december 10:00 – 17:00
13:00 – 22:00
Zondag 21 december 11:00 – 15:00
Maandag 22 december 19:00 – 21:00
Dinsdag 23 december 19:00 – 21:00

Extra: code Sint in de winkel is cadeau !!!
Gezellig hapje en drankje
Avond open, code Sint in de winkel is cadeau !!!
Winkel open
op de kerstmarkt winkelcentrum Damplein aanwezig
Extra: winter warme acties!!!
Gezellig hapje en drankje
Extra: winter warme acties!!!
Gezellig hapje en drankje
Extra: winter warme acties!!!
Gezellig hapje en drankje

Onze standaard openingstijden zijn: Woensdag t/m zaterdag van 10:00 – 17:00 uur
Openingstijden rond met de Feestdagen
Woensdag 24 december 10:00-17:00
Donderdag 25 december GESLOTEN
Vrijdag 26 december GESLOTEN

(gewone openingstijden)
1e kerstdag
2e kerstdag

Zaterdag 27 december 10:00 – 17:00 gewone openingstijden
Woensdag 31 december 10:00 – 15:00 Oudejaarsdag
Donderdag 1 januari GESLOTEN Nieuwjaarsdag

Hou ook onze fanpagina op facebook in de gaten of volg ons op twitter.
Onze fanpagina op facebook: http://www.facebook.com/jennybootsNL
En volg ons op twitter: @jennybootsnl (http://twitter.com/#!/JennyBootsNL)
Groetjes, Jenny

