Nieuw bij Jenny Boots
Slippers, Succes agenda's, Suzani
Kuitmaat en schoenmaat alles is mogelijk!!!
Het mooie weer is eindelijk begonnen!
We zijn langzaam aan het wennen aan de felle kleuren in de mode en de slippers komen weer uit de
kast. Een heerlijke tijd.
Wat kunt u lezen in de mei nieuwsbrief:







De slippers van Babouche zijn er van maat 36 t/m maat 45
De fel gekleurde armbanden voor bij de laatste mode: fuchsia, apple green, kobalt etc
De orginele Suzani laarzen bij Jenny Boots; elke kuitmaat groot of klein en t/m voetmaat 46
Laarzen in de zomer... of voorbereid voor de winter. Nu gratis armband erbij
Succes agenda's met Baboos: DE papieren organizer, maar vooral mooi accessoire
Zomertip

De slippers van Babouche Baboos

Ze zijn net binnen en vliegen de deur uit !!!
De kwaliteit is heel hoog, het comfort fantastisch en voor leren slippers echt betaalbaar! Nee echt niet
overdreven en ze zijn er van maat 36 t/m 45. Wil je nog genieten van de slippers, bestel dan snel. We
kunnen ze niet meer nabestellen -> op is op.
Link naar de slippers op de site
De fel gekleurde armbanden van Babouche Baboos
De mode is op dit moment heel fleurig. Fuchsia, kobalt blauw, geel of oranje zie je
overal terug.
Heel leuk zijn deze armbanden te combineren met de kleding van het moment. Een fuchsia shirt met
een bijpassende fuchsia armband maken jou al helemaal klaar voor deze mode trends. Of wat dacht je
van een kobalt blauwe blouse, korte mouw en een gele armband.
Daarnaast zijn we natuurlijk ook helemaal klaar voor de voetbal... heel Nederland straks in het oranje
en jij met een passende armband!
Link naar armband op de site
De Originele Suzani's bij Jenny Boots !!!!!!!

Heel trots zijn wij op onze samenwerking met het bedrijf
dat orginele Suzani laarzen importeert.

We gaan op kort termijn originele Suzani laarzen voeren, welke in elke kuitmaat gemaakt kunnen
worden. Dus naast de brede kuit, kunnen we hier ook de “gewone” maat en de smalle kuit bedienen.
Suzani staat voor traditionele met de hand geborduurde kleden. De lappen stof zijn geproduceerd
door families in Uzbekistan en vertonen een grote variatie in kleuren en ontwerpen.
De laarzen zijn in de USA inmiddels een grote hit, omdat de laarzen werkelijk zeer uniek zijn. De
kleur en het motief zijn steeds wisselend.
De laarzen zijn aan de buitenzijde stof, fluweel en aan de binnenzijde gevoerd met zacht geitenleer. De
laarzen zijn in alle kuitmaten en voetmaat t/m 46 verkrijgbaar.
Binnenkort ontvangen wij de voorbeeld laarzen in de winkel en zullen de laarzen ook op de webshop
aanbieden... nog even geduld ;-)
Meer voorbeelden

Laarzen in de zomer... of voorbereid voor de winter. Nu gratis armband erbij
We dragen steeds meer laarzen door het jaar heen, dus waarom wachten tot de winter? Of
bestel de laarzen nu vast voor de winter maanden. Laat de "zomerse prijs" een voordeel zijn.
Schaf je laarzen aan voor september 2012, ontvang je een gratis Babouche Baboos armband
naar keuze. Simpelweg door na de bestelling een mailtje te sturen met de naam en de kleur en
maat armband.
Leuk toch!!!
Onze laarzen

Succes agenda's met Baboos: DE papieren organizer, maar vooral mooi accessoire

Binnenkort komen er nieuwe Succes agenda op de markt MET
Babouche Baboos elementen erop !!!!
Voor de echte Babouche liefhebber weer een nieuwe aanwinst
straks.
Dit vinden wij zo leuk dat we hebben besloten ook de agenda's via de webshop aan te gaan
bieden.
Als een echte dames accessoires is deze onmisbaar in de tas. De agenda's van Succes zijn,
zoals altijd, van hoge kwaliteit.
Volnerf rundleer met een natuurlijke, stoere uitstraling, voorzien van 5 fraaie verwisselbare
baboos elementen.
We verwachten de Organizers binnen 10 dagen op de site beschikbaar te hebben.

Zomer tip
Berg je toch de laarzen op in de zomer???
Berg uw laarzen netjes op! Gebruik altijd laarzenspanners, deze zorgen ervoor dat de laarzen
langer mooi blijven. De spanners voorkomen dat er "vouwen" en kreukels in het leer trekken.
Het behoudt de vormgeving van de schacht en voorkomt vaak defecte ritsen.
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 !!!!!!

Groetjes
Jenny

