“Be a woman!”

18/09 | modeflitsen
tijdens klantenavond

Gemert, 9 september 2008

Beste klant,

Ben je ook al weer een beetje uitgekeken op de zomermode. En ook al een beetje
nieuwsgierig naar de collecties van de komende herfst en winter. Vind je dat ook elk
jaar weer een mooie aanleiding om iets nieuws kopen.
Dan nodigen wij je van harte uit om naar onze nieuwe collectie te komen kijken
tijdens onze speciale klantenavond op donderdag 18 september.
Met name bij de dames hebben we wat extraatjes: een aantal modellen zal in onze
winkel modeﬂitsen van de nieuwe herfstmode showen. Het is geen echte modeshow
met een catwalk maar allemaal lekker informeel dus je kunt gewoon zelf ook rustig
rondlopen, kijken en informeren. En als je iets gevonden hebt, dat je graag even
wilt passen, dan heb je ook nog kans op een gratis snel ‘make-upje’ van Annemiek
Nieuwlands van schoonheidsinstituut Aerde. Dan ziet het er vast nog mooier uit…
Zij is speciaal in onze winkel aanwezig voor advies op gebied van make-up, kleur,
body en beauty en voor elke klant heeft zij ook nog een aardigheidje!
Otten mode en lingerie is tevens wat gerestyled. De collectie is per merk bij elkaar
gebracht en dat maakt het wat herkenbaarder en overzichtelijker. Bovendien hebben
we van Levi’s extra veel modellen ingekocht. Het is inmiddels het tweede seizoen dat
we dit jeansmerk in de collectie hebben en het is ook bij ons een bijzonder populair
merk. Ook de herenafdeling van Otten is die avond gewoon open.
Dus elke man is welkom om zijn eigen nieuwe collectie te komen kijken
en passen.
Voor je agenda: donderdag 18 september tussen 19.00 en 22.00u
gratis en informeel genieten van onze modeﬂitsen, een gratis
waardecheque van schoonheidsinstituut Aerde en uitgebreid
kleding kijken en passen. Speciaal voor jou!
Ook modeﬂitsen…. weer van Otten.

Roland Otten,
Otten mode en lingerie.

