Preview winter 2013 / 2014
Sales op komst
Ladies Night
Grote maten beurs = Zuid-Nederlandse Beurs
Terwijl we door de sneeuw en de kou lopen en misschien zelfs naar de zomer verlangen, zijn
wij alweer bezig met de collectie van 2013 / 2014

Wat kunt u lezen in de juli nieuwsbrief:
·
Preview winter 2013 / 2014
·
Onze Sales gaan van start
·
Ladies Night 21 februari!
·
Nu op voorraad, speciale Suzani (enkele paren)
·
Grote maten beurs wordt nog leuker!

Preview 2013 / 2014!!!!
Wij mochten van de eerste leverancier al wat foto’s maken en laten jullie zie wat ZEKER in
onze collectie van 2013 / 2014 zit bij Jenny Boots.

De rode lange laars zal verkrijgbaar zijn in zwart en
bruin.
De basis laars is straks ook verkrijgbaar is de zo
gewilde Kobalt kleur!
De rijglaars heeft een redelijk grote tong (achter)
waardoor we met maat 52 wel tot 59 cm kunnen…
dus kom maar op met die kuitjes!

De andere laarzen zijn we nog aan bepalen. Kleuren die voorbij komen, buiten zwart bruin en
cognac, zijn Petrol/groen, Aubergine en kobalt blauw.
Waar zijn jullie nu echt naar op zoek ??? Laat ons weten wat je zoekt wie weet kunnen wij het
vinden ;-)

Onze Sales gaan binnenkort van start!!!!
Ondanks het feit dat wij onze laarzen redelijk snel de deur uit zien lopen, doen wij toch aan
Sales!!
Vanaf 1 februari gaan een aantal van onze laarzen de Sales in… tot wel 50% van de
nieuwprijs!!!
Modellen als (link naar het model) :
Super voor de echt bolle kuitjes (extra bolling bij de kuit) !!
van € 199,- voor maar € 150,01-0725-01 Babouche Baboos laars met blokhak en 4 Baboos drukkers !

De echt hoge hak voor de forse kuit en smallere voetjes !!
van € 179,95 voor maar € 90,1115014 JJ Footwear Zwarte hoge hak laars met verhoogde zool
De sleehak in zwart of rood !!! van € 239,- voor € 199,212102 Head Over Heels sleehak laars met kreukel effect

En nog veel meer echte knallers!!!

Ladies Night … hij komt er weer aan!

21 februari hebben we weer Ladies Night. Op deze speciale avond
hebben wij grote kortingen (tot wel 50%) op de bestaande collectie,
genieten we van hapjes en drankje EN……… voorzien wij ook in
verwen momentjes ……. ! Binnenkort meer over de inhoud van de
avond.

Aanmelden kan vast via Aanmelden Ladies Night 21 feb (gebruik de
link om aan te melden).
Vermeld hierbij even uw gegevens en met hoeveel u komt.
Hier vast meer info

Een speciale kleine voorraad zwarte leren Suzani laarzen
Zoals jullie weten kunnen wij ook in Suzani voorzien.
Wij hebben nu op basis van behoefte ook hele bijzondere leren zwarte suzani laarzen
ingekocht en de volgende maten nu nog maar op voorraad:
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Voetmaat 38
Voetmaat 38
Voetmaat 39
Voetmaat 40
Voetmaat 40
Voetmaat 41

kuitmaat 44
kuitmaat 48
kuitmaat 50
kuitmaat 44
kuitmaat 48
kuitmaat 48

Deze super mooie met de hand gemaakte leren laarzen met zwart
en zilvergrijze borduring zijn € 265,Heeft u interesse in een paar, mail ons welke maat en wij nemen contact met u op gezien het
feit dat deze niet op de webshop verkocht worden.
Let op … bij Ladies Night in de winkel hebben we hier een kleine korting op ;-), maar is het
handig deze van te voren te laten reserveren via bovenstaande link.

De GroteMatenBeurs dit jaar samen met de Zuid-Nederlandse-Beurs!!!
Natuurlijk staan wij ook de GroteMatenBeurs
op 6 en 7 april in Eindhoven!
Ja samen met de Zuid Nederlandse Beurs !!!
De Zuid Nederlandse Beurs is een 4-daags breed
georiënteerde consumentenbeurs. Een beurs waar zowel
Brabant als daarbuiten graag een dagje naartoe gaat om te winkelen. Een shop
walhalla met de leukste dingen op het gebied van mode, accessoires, reizen, koken, uiterlijke
en innerlijke verzorging, knutselen, hebbedingetjes, workshops, optredens etc. Met op
zaterdag en zondag de GroteMatenBeurs
Natuurlijk geven we ook deze keer weer gratis kaartjes weg.
Volg twitter en/of like onze Facebook pagina en meldt daar dat je een kaartje wil winnen en
wij loten uit deze meldingen 10 dames.

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
Openingstijden Winkel
Openingstijden Webshop :-) ALTIJD !!!!

