Ladies Night
Nieuwe Collectie online
Herfst Evenement
Afgeprijsde artikelen
Vandaag voelde we hoe de zomer echt in herfst weer veranderde. Lekker zonnetje, maar ook de frisse
wind en de bladeren die langzaam van de bomen komen.
We zijn er ook een beetje aan toe.... gezellig wandelen door de bossen of over het strand met een frisse
neus en daarna lekker warm thuiskomen.
Tijd voor LAARZEN :-) !!!!!
Wat kunt u lezen in de september nieuwsbrief:





Ladies Night op 9 oktober
Nieuwe collectie online
Herfst evenement
Afgeprijsde artikelen

Ladie Night op donderdag 9 oktober !!!!!
Wij gaan die avond een spectaculaire winactie houden, dus wees erbij!!!

Jaaaaaa het is weer bijna zover... onze beruchte Ladies Night!!!
Altijd super gezellig met een hapje en een drankje feesten we de herfst in.
Donderdag 9 oktober hebben we van 19:00 - 22:00 uur Ladies Night. Op deze speciale avond hebben
wij 10% extra korting op de bestaande en nieuwe collectie, genieten we van hapjes en drankje EN………
voorzien wij ook in verwen momentjes ……. !
Binnenkort op de site hoe de avond er precies uitziet :-)
We hebben een beperkt aantal plaatsen, dus meldt u snel aan voor deze avond want vol is vol.
Aanmelden kan via info@jennyboots.nl. vermeld hierbij even uw gegevens en met hoeveel u komt.
Of op facebook bij onze evenementen: Ik meld mij aan via facebook

De nieuwe collectie is online, eindelijk!
Door de drukte heeft het even geduurd voor de nieuwe collectie
online was, maar dit weekend hebben we even de handen uit de
mouwen gestoken.
Alles wat binnen is, staat er op. Dus kijk lekker rond en shop shop
shop

Waar kunt de in één oogopslag zien wat de nieuwe modellen zijn?

Hier kunt u dit makkelijk zien
En we doen gek!!!! We hebben als leuke acties voor de vaste
nieuwsbrief abonnees en klanten een aantal modellen voor een
lagere prijs staan. Hoe lang dit is... jaaaaaa dat weten we nog niet,
maar niet zo lang.

We staan ook bij het Herfst Evenement van Signa in Nootdorp!!!

Kom je ook op ZATERDAG 27 SEPTEMBER a.s. naar het "ZIN IN DE HERFST" Evenement bij Signia
Grote Maten?
Aanwezig zijn:
Wondervol - Mini pluspunten sessie van Hermina de Vries
Jenny Boots - Laarzen voor de brede kuit
Siervol - Ringen armbanden en kettingen
Marique Lingerie - Lingerie en nachtmode
Amber Beauty and More - voetenverwenmomentje
Gratis tip en trucs voor haar en make-up
Een TEGOEDBON t.w.v. € 75,- winnen bij Signia of Een TEGOEDBON t.w.v. € 75,- winnen van Jenny
Boots?
De bon wordt verloot onder iedereen die die dag aanwezig is geweest!!

Afgeprijsde artikelen.
We hebben natuurlijk ook weer artikelen afgeprijsd.
Hieronder geven we een aantal voorbeelden, maar neus vooral lekker rond op de site.



Zomerse striklaars van JJFootwear van €179,95 voor €100,JJ laars voor de lekkere temparaturen van €179,95 voor €100,


Super mooie fur booties van Babouche van €179 voor €99,Straps met verwisselbare banden van Babouche van €89,95 voor €60,o
o

Blokhak laars van Babouche van €205 voor €80,50
Wolle geweven laars van Babouche van €229 voor €100,-

Wij hopen jullie op de webshop tegen te komen of in de winkel te zien!!!!

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 de herfst !!!!!!
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.

