Nu ook Raksja …
Nieuwe modellen ….
Kerst Korting (PIEK KORTINGEN!)
Nog meer open: Nieuwe openingstijden
Kerstdagen !!!! De één vind het geweldig de ander niet, maar iedereen kijkt in de kast…. Wat moet ik
aan? We hebben de nieuwe modellen toegevoegd aan de website EN Raksja… lees hieronder meer
Wat kunt u lezen in de juli nieuwsbrief:
 KORTINGSPIEK tot wel 15% en bijzondere zondag!!!
 Raksja, prachtige zijde armbanden
 De nieuwe collectie staat op de site!
 Onze site is vernieuwd en de winkel nu nog meer open

Kortingspiek tot wel 15% op (bijna) ALLES !!!!
Tot 22 december ontvangt u zowel in de winkel als op de webshop 10%
korting… JA ECHT WAAR ook op de nieuwe collectie !!!
Het wordt nog gekker… op zondag 23 december ontvangt u in de winkel

15% korting !!!!!
De korting geldt niet in combinatie met andere acties en niet op Suzani.
Komt u ook zondag de 23e ??? Meldt u zich even aan, dan houden wij rekening met wat lekkers en
een klein kerst cadeautje !!!!
Aanmelden kan via info@jennyboots.nl. vermeld hierbij even uw gegevens en met hoeveel u komt.

Raksja, prachtige zijden armbanden
Don't just give a gift, give it from your heart

Deze armbanden zijn er in 8
verschillende kleuren met
verschillende betekenissen.
Maar € 12,95 … ook leuk om met de
kerst te geven!

Ook super om in combinatie te dragen. Kijk snel op de site bij accessoires en armbanden

De nieuwe collectie staat op de site en ook warme voetjes dit jaar !!!
De nieuwe collectie staat op de site en zo ook onze Snowboots!!!!
Ik was het zat om met koude voeten door de sneeuw of regen te gaan dus heb twee
modellen ingekocht!
Druk op de foto om door te linken naar de nieuwe modellen

Onze vernieuwde website, nieuwe openingstijden en telefoonnummer
We hebben de website een klein beetje verfraait overal klikklaar! www.jennyboots.nl . Nog mooier
en duidelijker voor u als klant.
We krijgen het steeds drukker dus… DE WINKEL GAAT NOG MEER OPEN
We hebben gemerkt dat er behoefte is om op vrijdag langer open te zijn. Daarom zijn vanaf
november al de nieuwe openingstijden als volgt:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00

We streven er naar u op deze tijden te kunnen helpen, maar u kunt natuurlijk altijd een persoonlijke
afspraak maken als bovenstaande openingstijden u niet schikt.
Eindelijk is ook ons vaste telefoonnummer bereikbaar! Nu blijft het feit dat wij vaak bezig zijn met
onze klanten in de winkel en de telefoon niet altijd op kunnen nemen. Laat een berichtje achter en
wij bellen U terug.
Telefoon Jenny Boots: 070 7756877

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

