Maart 2018
Hallo maart! Wat zijn we blij dat je er weer bent, want dat wil alleen maar zeggen dat we
gauw weer mogen genieten van lekkerder weer, bloesem en vogels die gaan fluiten. Maar
niet alleen dat, ook allemaal nieuwe frisse collecties kunnen bewonderen in de winkels.
Ook bij NINA hebben we de afgelopen weken kei hard gewerkt om al het nieuws uit te
pakken en op een mooie manier in de winkel te presenteren. Nagenoeg alle collecties zijn nu
wel binnen en kan u komen bewonderen.
Wat zijn nu zoal de trends voor deze lente-zomer 2018? Meteen vallen de kleuren op! Alle
schakeringen van roze, maar vooral goud en zilver voeren de boventoon, niet te vergeten de
uitgesproken kleuren rood, geel en groen. Blauw en wit blijven een topper. De kleding is
voor dit seizoen vooral “bloemig” te noemen en daarom heeft NINA nét gekozen voor
bijvoorbeeld sjaals in effen kleuren zodat deze goed zouden matchen met uw outfit.
Rode accessoires zijn prachtig te combineren met een witte, blauwe of zelfs rode
achtergrond. Wat ook opvalt is dat er dit seizoen veel meer kortere kettingen zijn, hoewel de
lange ketting nog steeds hip en trendy is.
Kortom, kom het gauw eens passen bij NINA, bijvoorbeeld tijdens de komende LENTE
OPENDEURDAGEN zaterdag 17 en zondag 18 maart, voor elke klant hebben we die dagen
een klein presentje en bij elke aankoop vanaf €20,- mag u een armbandje uitkiezen. Nu nog
hopen dat de zon schijnt! Maar er is nog meer! De nieuwe collectie IXXXI is binnen en vanaf
16 maart ook de nieuwe collectie van Melano. NINA krijgt zelfs een extra nieuwe
Melanokast/ zuil erbij.
Heeft u ondertussen ook al eens gekeken naar onze LIVE uitzendingen, elke donderdag?
Hierin worden de verschillende accessoires van dichterbij bekeken en worden er “tips en
trics” verteld, absoluut de moeite waard om eens te volgen. Het kan u op ideeën brengen.
Zet u nog even de volgende data in uw agenda?
-

Za 17 en zo 18 maart LENTE OPENDEURDAGEN
Van 3 tot 7 april is de winkel GESLOTEN!
Do 19 april: IXXXI LADIES NIGHT, mét inschrijving voor deze avond (max. 10 pers)

Beautiful greetzzzz,
NINA xxx

