Mei 2018
Alweer mei! En wat hebben we weer zin in de zomer.
A.s. weekend 4, 5 en 6 mei zal Hoogstraten weer haar deuren openzetten en dus ook NINA
staat weer helemaal klaar voor u! U kan de meest prachtige, hippe en mooie collecties
fantasiejuwelen komen bewonderen onder het genoten van heerlijke aardbeien en een
verfrissend drankje met/zonder alcohol.
Afgelopen weken hebben we hard gewerkt om alle nieuwe zomertrends op het gebied van
accessoires in de winkel te krijgen. Zo hebben we nu een extra kast Melano. Mooie
ringencollecties met afneembare steentjes of de zomercollectie van IXXXI, een ringenmerk
waar je je ring helemaal zelf kan samenstellen. Musthaves voor deze zomer!
De minimalistische trend van ZAG Bijoux vind je ook terug in goud of zilverkleurig. Mooie lijn
van kleinere, minimalistische juweeltjes (kettingen, oorbellen, ringen en armbanden) van
stainless steel met 2 jaar garantie.
Wat is dé trends voor deze zomer? Het is overduidelijk dat deze zomer de zomer van de
enkelbandjes wordt. Terug van weggeweest en zo sexy! In alle kleuren en vormen; stoer,
romantisch, glitterig of met kleur en schelpjes. Het is allemaal te verkrijgen bij NINA.
Ook een trend zijn de haarbanden, heel makkelijk om je haar uit je gezicht te houden en
makkelijk tijdens het zonnebaden of een heerlijke fietstocht.
Heeft u ondertussen ook al eens gekeken naar onze LIVE uitzendingen, elke
donderdagmiddag? Hierin worden de verschillende accessoires van dichterbij bekeken en
worden er “tips en tricks” 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?
-

Vrij 4, za 5 en zo 6 mei ZOMER OPENDEURDAGEN
Donderdagavond 17 mei (19-22u) en vrijdag 18 mei (11-16u) MELANO LADIES EVENT
FOR SPECIAL LADIES! Inschrijvingen noodzakelijk op info@ninajuwelen.be
Zaterdag 26 mei UITZONDERLIJK GESLOTEN
Woe 30 mei HOOGSTRAATSE JAARMARKT!! De winkel zal open zijn tot 22u!!!!

Beautiful greetzzzz,
NINA xxx

