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Mickerline wenst u nu reeds een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar !

Kerst en Nieuwjaar, het is voor Mickerline weer een reden om u als klant in de watten te leggen met speciale aanbiedingen en acties
en om nieuwe evenementen aan te kondigen.
Tijdens de maand december blijft de promokit voor kinderen geldig. Voor de kleinsten bieden wij onze Crino producten in een set
aan : Crino junior shampoo, Crino leave-in conditioner en Crino junior lait rose coiffante. Deze hoogwaardige producten kan u nu
aankopen als set aan de promotieprijs van €18. Ook hebben wij een geschenkpromo voor de kindjes : een gevuld geschenktasje
met leuke haaraccessoires. Neem zeker een kijkje op onze site om deze geschenkpromo te ontdekken.
Voor volwassenen is er een aanbieding, waarvan u hierna meer informatie kan terugvinden.
Wij wensen u veel leesplezier en danken u alvast voor het in Mickerline gestelde vertrouwen en hopen dat u regelmatig een
bezoekje brengt aan onze shop www.mickerline.be.

DVD’s Kroeshaartooi

De DVD-verkoop was een heus succes. Onze voorraad was in
een mum van tijd uitverkocht. We zijn ervan overtuigd dat u
veel geniet zal hebben van de cursus haartooi.
Desalniettemin
zullen
er
nog
klanten
zijn
die
nog
graag
een
exemplaar
hadden
aangekocht.
Mickerline bekijkt momenteel met de
leverancier of we nog extra DVD’s aan dezelfde voorwaarden
kunnen aankopen.
Van zodra we terug DVD’s kunnen aanbieden zullen onze
vaste klanten een speciale nieuwsbrief ontvangen en zal de
DVD terug online aangeboden worden.

Mickerline home-party

Mickerline mocht tijdens de maand november een
eerste home-party organiseren . Het werd een zeer leuke
avond en we hebben zeer leuke reacties ontvangen van de
aanwezigen. Op de home-party werd er veel uitleg
gegeven over de producten, het gebruik ervan... en kan er door
de aanwezige kindjes en volwassenen geroken worden aan de
producten. Het was een heus succes en zeker voor herhaling
vatbaar. Indien u interesse hebt om thuis een home-party te
organiseren voor min. 8 aanwezigen, geef ons dan zeker een
seintje. U, als gastvrouw krijgt een mooi gastvrouwgeschenk
en een aantrekkelijke korting op het totaal van de aankopen
waarmee u zelf producten kan aankopen.

Uitverkoop verlichtende producten

Mickerline wenst het gamma verlichtende producten uit te
dunnen en ons meer te concentreren op producten voor
kinderen en volwassenen (haar- en niet-verlichtende
huidproducten). Wij bieden momenteel alle verlichtende
producten aan tegen INKOOPPRIJS. Indien u daarenboven
meerdere stuks aankoopt, bieden wij u nog een supplementaire korting. Neem dus vlug een kijkje in het verlichtend
assortiment. NIET VOOR KINDEREN GEBRUIKEN AUB!
In de toekomst kunnen wij nog op speciale aanvraag
verlichtende producten aanbieden, maar dan telkens per
aankoop van 6 stuks.

Ultimate Organics Cocoa Butter Cream en
Lotion

Velen onder u hebben de laatste 2 maanden het product
“Ultimate Organics Cocoa Butter Cream en Lotion” gemist
in ons aanbod.
Deze huidcrème en -lotion is één van de
betere voor extreem droge huid. De voorraad was volledig
uitgeput bij de leverancier en nu, na bijna 2 maanden zijn de
crème en lotion terug beschikbaar, zij het in een zeer kleine
hoeveelheid.
Het grote succes van deze producten maakt dat
ze zeer snel uitverkocht zijn bij de leverancier.
Momenteel beschikken we over 24 potjes crème en 24
flesjes lotion. Vanaf februari - maart 2008 zal Mickerline terug over een nieuwe lading kunnen beschikken.
Indien u graag deze lotion of crème gebruikt,
raden wij u aan zeker niet te lang te
wachten om te bestellen en om zelfs meerdere stuks te
bestellen. Zo bent u zeker dat u uw favoriet crème of lotion
voorradig hebt.

Cadeaubons van Mickerline

Kerstmis, Nieuwjaar... de ultieme periode om kenissen,
vrienden en kersverse adoptie-ouders te verrassen met
een cadeaubon van Mickerline. U kan reeds cadeaubons
reserveren vanaf 5€. Een cadeaubon van Mickerline is een
zeer nuttig geschenk!

Ethiopisch Kerstfeest Finado

Op 5 januari 2008 Organiseert Finado weer het
“Ethiopisch Kerstfeest”, dat zal doorgaan in de Festivalhal
Donkmeer te Berlare.
Mickerline zal er aanwezig zijn met een advies- en productenstand. Indien U graag aanwezig zou zijn op het
Ethiopisch Kerstfeest van Finado kan u inschrijven via
finadoethiopie@skynet.be

