Juni 2018
Wat hebben we toch al mogen genieten van een prachtig (zomer)weer! Maar het is nog
geen zomer!!! Maar met de komst van de maand juni gaan we ons nu écht voorbereiden op
de komende zomermaanden! Zo ook bij NINA.
Tijdens de zomeropendeurdagen en de jaarmarkt-week hebben al vele klanten hun
‘musthaves’ zomerspulletjes ingekocht. Veel nieuwe zomerspulletjes gaan er deze maand
niet meer bij komen maar de komende weken mag u zich nog wel verwachten aan een
kleine aanvulling van zomerse oorbelletjes, enkelbandjes en hier en daar wat leuke
kettinkjes van My Jewellery en ZAG Bijoux. Ook enkele nieuwe OOZOO horloges worden nog
verwacht.
Ondertussen is NINA al begonnen met de winterinkopen en die liegen er niet om. In de
volgende nieuwsbrieven zal er een tipje van de sluier worden gegeven. Maar…..nu eerst de
zomer!!!!
Wat is dé trends voor deze zomer? Ik had u vorige maand al voorspeld dat deze zomer dé
zomer van de enkelbandjes wordt. Dat merken we dan ook flink in de verkoop.
Over bling-bling gesproken, naast pailletten ziet u dit voorjaar ook veel goudkleur! Op
zichzelf is dit niets nieuws, want goudtinten waren ook in de herfst en winter al in. Maar in
combinatie met wit krijgt goudkleur toch een compleet nieuwe, zomers-lichte twist. En bij
een licht gebruinde huid ziet het er helemaal geweldig uit!
Statement-oorbellen, haarbanden, vooral veel kettingen en armbanden tegelijkertijd, dát is
pas trendy én allemaal te vinden bij NINA.
Op donderdagmiddag kan u ook altijd eens een kijkje nemen op onze Facebookpagina, waar
NINA een wekelijkse LIVE-uitzending heeft. Hier worden elke week merken in het vizier
genomen en kleine “tips and trics” uit de doeken gedaan. MUST SEEN! 😊
Zet u nog even de volgende datum in uw agenda?
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BRADERIJ HOOGSTRATEN zondag 24 juni van 11-18u mét animatie

Beautiful greetzzzz,
NINA xxx

