Februari 2018
1 februari 2016, inmiddels alweer 2 jaar geleden, heb ik NINA overgenomen. Met enige
bescheidenheid durf ik toch wel te zeggen dat de zaak een ware transformatie heeft gehad
en is uitgegroeid tot één van de leukste winkeltjes van Hoogstraten. Althans als ik mijn
klanten moet geloven 😊. Elke dag zie ik het cliënteel nog groeien en ook elke dag ben ik
verbaasd hoe gezellig mensen het vinden om bij NINA te komen winkelen.
Er is dan ook altijd wel wat te doen! Naast alle Hoogstraatse festiviteiten, en
opendeurdagen, hebben we het afgelopen jaar ook Ladies Nights gehad, MelanO-avond, een
IXXXI-avond, Win & like acties, etc..
Ook dit jaar gaan we met volle kracht door en ik merk ook nog steeds, aan mezelf een
groeiend enthousiasme voor alle nieuwe trends en hypes van het moment. Momenteel viert
NINA van 1 t/m 3 februari haar verjaardag in samenwerking met het nieuwe merk MY
JEWELLERY. Een hip merk voor jong en oud, kettingen, oorbellen, armbanden en zelfs tasjes,
parfum en geurstokjes. Voor wel heel marktconforme prijzen! We hebben een Raad & Winacties en bij aankoop van een My Jewellery product krijgt elke klant een gratis cadeautje.
Ook de overheerlijke cupcakes mogen niet gemist worden.
NINA is in december 2017 gestart met LIVE video’s op Facebook en dit wordt zo massaal
bekeken dat ik heb besloten om hier de komende tijd zeker mee door te gaan. Momenteel
komen er elke dag wel nieuwe leveringen voor het volgende seizoen binnen en wat kan je
dan beter doen dan al die mooie spulletjes op video laten zien!
Inmiddels zijn er ook al 2 data voor een IXXXI Ladies Evening bepaalt, nl 19 april en 15
november 2018. Hetzelfde gaan we ook dit jaar 2 x doen met MelanO.
Ook enkele nieuwe merken zullen dit jaar hun intrede doen, zo zal vanaf volgende week ZAG
Bijoux geleverd worden. Hele trendy armbandjes, kettingen en oorbellen in de prijscategorie
van € 20,- en € 40,-. HIPANEMA wordt ook verder uitgebreid. Allemaal teveel om op te
noemen!
Het is duidelijk dat de lente gedomineerd zal worden met ROZE, overal roze. Oud rose,
lichtrose, felroze, fuchsia, noem maar op. Dus houdt u maar vast, u zal een ‘roze bom’ ook
bij NINA aantreffen. Maar dat niet alleen, rood, koningsblauw, geel en groen zullen direct
opvallen dit komende lente seizoen.
Altijd voor u klaarstaande,
NINA xxx

