MARCO’S MODESTOFFEN - WASSENAAR
Periodieke nieuwsbrief: september 2018

ALLES OVER ONS
30-JARIG JUBILEUM
EN
ALLE AANBIEDINGEN

NAALD-NIEUWS
•

30-jaar Marco’s Modestoffen in Wassenaar: 4 - 5 - 6 oktober

•

Extra aandacht in Voorschotense en Wassenaarse krant

•

Met speciale aanbiedingen + demodag naaimachines op 6 oktober

Welkom bij onze nieuwsbrief ‘Door het oog van de naald’ van september 2018.
Binnenkort (om precies te zijn op 4 - 5 en 6 oktober) vieren wij ons 30-jarig jubileum in Wassenaar. Ter
gelegenheid daarvan is er extra aandacht voor ons in de Voorschotense en de Wassenaarse Krant. Daar
vertellen we wat meer over het ontstaan en de ‘geschiedenis’ van de start van de winkel tot wat we
anno 2018 allemaal doen.
Tegelijkertijd willen wij onze bezoeksters bedanken voor de trouwe klandizie. Dat doen we in de winkel
met 3 dolle dikke feestdagen én een aantal speciale aanbiedingen:
- Op alle (mode of quilt) stoffen geven we 30% korting gedurende deze feestdagen;
- Op 6 oktober is er een speciale demo-dag van naai- en lock-machines. Ook dan zijn er speciale
jubileum-kortingen tot € 50= op naai- of lockmachine.
Op die feestdagen staat er leuke informatie in de winkel waarop we ‘hoogtepunten’ uit het 30-jarig
bestaan laten zien: de eerste foto’s, krantenartikelen, de ‘brand’, de verbouwing, onze benoeming tot
creatieve winkel van 2013 en 2014 en nog veel meer.
Tenslotte organiseren we een leuke wedstrijd: er staat een grote glazen pot
met knopen in de winkel en U mag raden hoeveel knopen er in zitten. Onder
degenen die het juiste aantal raden (resp. er het dichts bij zitten) verloten er
waardebonnen van € 100=, € 50= of € 25=.
Blijft nog wat ruimte over om te vertellen dat we inmiddels ook de nieuwe
najaarsstoffen binnen hebben. Maar we gaan dit najaar eerst nog mooi
inleiden met al die feestelijkheden.
Ik wens U veel plezier met uw hobby.
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