Nieuw bij Jenny Boots
Uitgebreide nieuwe collectie 42+ voetmaatjes
Exclusiviteit op Monster collectie van Babouche!!!
Als we naar buiten kijken is het niet eens gek om al bezig te zijn met de kleurenstelling van winter
2012/2013. Wij zijn al weer voorbereid op de nieuwe collectie, maar genieten jullie eerst van de (nog
komende) zomer
Wat hebben we een nieuwe ontwikkelingen en leuke prijzen… en niet alleen voor de grotere kuiten,
maar ook de grotere en kleine voetjes en nieuwe accessoires.
Wat kunt u lezen in de juli nieuwsbrief:







Zomerse prijzen en blijvend in prijs verlaagd!
Hele nieuwe grote collectie 42+ voetmaatjes
Allemaal nieuwe Baboos in aantocht
Monster mooie collectie (leuke prijzen)
De winterkleuren van 2012 2013 (nu al… een snelle blik  )
Let even op onze vakantiedagen

Zomerse prijzen en blijvend in prijs verlaagd !!!
Tijdelijk en blijvend in prijs verlaagde laarzen !!!
Hieronder enkele voorbeelden (volg de linkjes om ze te bekijken)
Wat dacht u van de geweldige rijlaars van Head Over Heels…
De super “klasse laars met riempjes”…
De stoere laars heerlijke lopers …
Of de basislaars “past bij elke outfit” …
De grijze laarzen met een lichte aubergine teint
Suède met leer. Platte hak en verstelbare bovenkant
Ridderlijke hoge laarzen met omslag

van € 219,95 voor
van € 229,- voor
van € 179,95 voor
van € 209,- blijvend
van € 159,95 blijvend
van € 209,- voor
Van € 265,- voor

En nog steeds met een gratis armband natuurlijk (bij bestellingen voor september 2012)
Op is op.

Hele nieuwe grote collectie 42+ voetmaatjes
We merkte dat er steeds meer vraag kwam van
dames met een groter voetmaatje “van 42 t/m
45”.
Wij hebben een weg gevonden om een grote
uitbreiding op de collectie neer te zetten met
merken als Arriva, Semper, Hogl, Gabriele en nog
veel meer.
Zie onze categorie “grotere voetjes 42+ “
Nog niet alles staat op de webshop, dat duurt
even. Maar natuurlijk wel al in de winkel
Maar ook voor de kleine voeten hebben we nieuws!!!!!

€
€
€
€
€
€
€

150,150,120,199,90,190,199,-

Baboos in aantocht
Onderhand hebben we al nieuwe Baboos binnen van Babouche Baboos. De sterrenbeelden in oud
zilver en zwart goud. Maar ook de klavertjes vier
En wist u dat er nog zo’n 20 bij komen dit jaar!!!! Een voorbeeldje van de jullie reeds bekende maar
dan anders ;-) : De buddha in goud zwart, Lily in goude en kopere kleur enz enz
Ik sta al te popelen !!!!

Monster mooie collectie
Wij hebben exclusiviteit ontvangen op de gehele monstercollectie van Babouche Baboos!!!!!!
Wat is de monster collectie??
Een monstercollectie is een voorbeeldcollectie
die op aan winkeliers of grootwinkelbedrijven
getoond wordt door de leverancier. Een
inkoper/winkelier maakt hieruit een (beperkte)
keuze en bestelt zijn voorraad op basis van het
voorbeeld.
De monstercollectie bestaat altijd uit kleine
maten…. Maat 37 !
Alle showmodellen, prototypes etc ... veel
unieke paren. Let op: ook accessoires
Deze collectie komt pas over enige tijd op de
webshop, maar binnenkort wel al in de winkel.
Een greep uit de eerste collectie

Interesse ?????
Mail ons met "ik heb maat 37" en wij nemen u op in onze extra voordeellijst.

De winterkleuren van 2012 2013
Bereid je met inkopen voor op de winterkleuren…..
Hier vast de kleurenkaart (Textilia), de volgende
nieuwsbrief nog een kleine toelichting.

En dan onze vakantie dagen
De winkel is op de volgende dagen gesloten, dus de
vrijdagen en zaterdagen gewoon open!!!:
1 juli Woensdag
8 juli Woensdag
15 juli Woensdag
En de webshop is natuurlijk gewoon 7 x 24 open!!!!

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)
Het was mij weer een genoegen om jullie de update te versturen.
Geniet van het weer … de zomer komt er echt aan !!!!!!
Groetjes, Jenny

