Kortingscode abonnees
Jenny Boots on the Road
Ladies Night
We willen weer iets bijzonders doen… speciaal voor jullie, onze trouwe nieuwsbrief abonnees, dus
bedachten we het volgende :
Wat kunt u lezen in de september nieuwsbrief:



Kortingscode
Jenny Boots in het land

Kortingscode op ALLE laarzen!!!!!
Zoals de meeste van jullie weten doen we regelmatig een speciale actie voor
onze trouwe nieuwsblad lezers.
Ook nu, gewoon midden in de drukste tijd, doen we het gewoon nog een
keer!!!

We geven jullie exclusief 15% korting op alle laarzen, ook de nieuwe collectie, in de maand
november. Oké oké ook de laatste dagen van oktober pakken we mee ;-)
Even voor de beeldvorming:
Die laarzen van € 219,- euro worden
Laarzen met een prijs van € 259,- worden

dan € 186,15. Dit scheelt gewoon dik 32 euro!
dan € 220,15. Dit scheelt bijna 40 euro!

Maar ook op de koopjes ontvangen jullie ook deze korting.
Laarzen van € 75,- zijn
dan net even meer de € 60,- euro.
Kortingscode is:

nwsbrokt2014

En niet te vergeten…. Wij verzenden altijd gratis!
Komt u liever in de winkel? Neem dan de code even mee, zodat we deze kunnen
verwerken voor u.

Jenny Boots on the Road!
Jenny Boots on the road !!!!
Bij jou in de buurt? En wil je een specifieke laars passen?
Zie onze roadshow lijst
Mail ons op info@jennyboots.nl zodat we zeker dit model met de juiste maat
meenemen.
Waar kunt de in één oogopslag zien wat de nieuwe modellen zijn?

Hier kunt u dit makkelijk zien

Roadshow lijst(je)
2 november in Apeldoorn -> Shop uit mijn kledingkast!
Van:
Waar:
Wat:
Jenny Boots:
Meer info:

12.00 tot 15.00 uur
Snipweg 24 Apeldoorn
tweedehands grote maten mode verkoop (Maat 42 tot en met
maat 52, grote maten mode)
is er bij met B-keuzes, enkele paren en specifiek gevraagde
modellen (zie bovenaan)
http://wondervol.nl/shop-uit-mijn-kledingkast-2-nov-2014

====
20 november in Nieuwerkerk ad Ijssel -> Ladies Lifestyle Event
Van:
Waar:
Wat:

Jenny Boots:
LET OP:
Meer info:

15:00 - 21:30 uur
Hotel van der Valk, Parallelweg Zuid 185 te Nieuwerkerk aan den
IJssel
een evenement voor de vrouw. 60 stands met body & beauty,
sieraden, parfums, reizen, body fashion, lifestyle & living, kappers,
cosmetica, mode etc.
is er bij met de showmodellen van de nieuwe collectie en specifiek
gevraagde modellen (zie bovenaan)
hier kunt u ook aangeven welk model u wenst te passen op de
ladies night van Razzy Style op 27 november!
http://www.ladieslifestyleevent.nl/

====
27 november in Nieuwerkerk ad Ijssel -> Ladies Night Razzy Style
Van:
Waar:
Wat:
Jenny Boots:
Meer info:

Facebook:
Twitter:

19:00 - 21:30 uur
Bij Razzy Style, Kerklaan 96 te Nieuwerkerk a/d IJssel
Een heerlijke avond vol verwennerijen, lekker passen en kopen
is er bij met de showmodellen van de nieuwe collectie en specifiek
gevraagde modellen (zie bovenaan)
http://www.razzystyle.nl/agenda.html

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

Het was mij weer een genoegen om jullie de update te versturen.
Geniet van de herfst !!!!!!
Groetjes
Jenny

