13 december Kerstsfeer in Winkelcentrum Damplein
Ladies Nights Bij ....
Kerst Cadeau

Het lijkt vroeg, want het Sinterklaasfeest is nog niet geweest.

Maar wij hebben een kerstcadeau... dat moet je gewoon op
tijd horen!!!!!
Wat kunt u lezen in ons november nieuwsblad:




Kerstcadeau ... 21% korting !!!



Ladies night bij twee grotematen winkels!
Verzendkosten
Service Punt JJ Footwear wat een succes!




Kom de Kerstsfeer proeven in ons historisch oude centrum

Kerstcadeau 21% korting bij
alles op voorraad bij Jenny
Boots !!!
van 13 december t/m 31 december hebben
we een bijzondere korting!
Op alles wat wij bij Jenny Boots op voorraad
hebben geven wij een kerstkorting van 21%!
Ja zelfs op de koopjes laarzen!
muv Siervol, Suzani welke besteld moeten te worden en de JJ Footwear welke nog niet op voorraad zijn.

Psssst... blijf ons volgen want er komt een bijzondere en speciaal voor email- abbonnees
extra-tje rond oud en nieuw.

Beleef op 13 december het kerstgevoel in ons
winkelcentrum Damplein

Op vrijdag 13 december vanaf 18:30 uur is iedereen welkom de heerlijke kerstsfeer te
proeven in ons gezellige oude centrum.
Die avond zullen diverse winkels openen zijn met leuke aanbiedingen.
Om 19:00 uur een lampionnenoptocht met
muziek voor de kinderen onder begeleiding van….
Jawel de enige echte KERSTMAN !!!!!

Er zijn diverse proeverijen en
vanaf 20:00 uur is in de Petrus & Paulus kerk kerstmuziek te horen van het kerkkoor Con
Amore samen met Forum Hadriani fanfare.
Meer info, kijk hier op onze nieuwspagina

Ladies Night bij Largeness in Rotterdam en Razzy in
Nieuwerkerk ad Ijssel

Woensdag 27 november zijn wij aanwezig bij
Largeness's a Girls Night Out.
Voor meer info zie onze nieuws pagina Largeness Girls Night Out
Donderdag 27 november zijn wij aanwezig bij Razzy's Ladies Night
Voor meer info zie onze nieuws pagina Ladies Night bij Razzy
Op deze speciale avond hebben zij leuke kortingen op de bestaande collectie, hapjes en
drankjes enz...
En Jenny Boots is er bij met een speciale aanbieding..... alleen voor de aanwezige dames!

Wist u al dat ....
Wij geen verzendkosten meer rekenen binnen Nederland en voor
onze Belgische Buren korting op de verzendkosten!

Servicepunt JJ Footwear een groot succes!
Onze bijdrage als servicepunt van JJ Footwear blijkt een groot
succes !!!!!
We zijn overdonderd met bestellingen en service vragen en alles naar
tevredenheid :-)
De dames kunnen bij ons aan tafel of vanuit huis van alles op JJFootwear bestellen (of ons
doorgeven) en wij regelen het voor u.
Bij ons passen en geen heisa van het retour sturen... geen probleem.
Heeft u advies nodig als het JJ laarzen betreft... geen probleem.
Klacht afhandeling of contacten met JJ..... geen probleem.
Via de JJ site kun je schoenen, enkellaarsjes en laarzen van JJ Footwear bestellen, die je vervolgens bij ons
(wanneer je Jenny Boots als Servicepunt kiest) kunt passen. Pas als je tevreden hoeft u af te rekenen.

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

