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Goedendag allemaal
Wij zijn ons al op de feestdagen aan het voorbereiden en wat een heerlijke tijd in het
vooruitzicht.
P.S. Lukt het je niet om deze nieuwsbrief te lezen, klik dan hier voor de online versie.
_________________________________________________
Ladies Night 9 december
De feestdagen staan voor de deur en tijd voor de (kerst)cadeau’s.
Wij houden een speciale avond voor de dames, waar je ook nog eens 10%
korting ontvangt. Lees meer
meld je aan voor Ladies Night (begin de mail even met ladies night)
Naast laarzen hebben wij ook diverse accessoires, leuk voor een vriendin, familie of gewoon
voor jou zelf!
______________________________________________________
Hoe gaat het met Jenny Boots
De winkel is druk bezocht, de verkopen gaan hard en zoveel positieve
reacties hadden wij niet verwacht.
Super trots zijn wij op het eindresultaat en leuk te zien dat
de dames zich ook helemaal “thuis” voelen bij ons.
Wij breiden de openingsdagen uit en zullen vanaf december elke zaterdag open zijn !!!
___________________________________________________
De collectie is uitgebreid
Helaas moesten wij melden dat de leverancier VonJeanet niet kan leveren, waardoor we een
aantal modellen niet in huis krijgen. Onze welgemeende excuses voor het lange wachten en
deze teleurstellende mededeling, MAAR …….
We zijn direct aan de slag gegaan en we hebben een aantal nieuwe modellen binnen van JJ
Footwear!
Naast onze nieuwe collectie van
JJ Footwear hebben we ook
Baboouch Baboos
Een nieuw concept wat gegarandeerd een rage wordt, is eind
november al te koop bij Jenny boots!!!
Jenny Boots heeft de accessoires eind 2011 al binnen !!! Lees meer
__________________________________________________
Social media
Wist u dat de nieuwtjes van Jenny Boots ook te volgen zijn op
Twitter: http://twitter.com/#!/JennyBootsNL
Facebook Fanpage: http://www.facebook.com/#!/pages/Jenny-Boots/303958166297658
(Vergeet hier niet op de 'Vind ik leuk' te klikken  ).
Tot snel en
een heerlijke feestperiode toegewenst!

