Nieuwsbrief
december 2008 & januari 2009

Beste klanten,
Met de Eindejaarsperiode in aantocht wenst Mickerline u alvast een voorspoedig, gelukkig en schitterend 2009 toe. We danken u
voor het vertrouwen dat u reeds geruime tijd in Mickerline stelt en hopen u in de toekomst nog dikwijls als klant te mogen
begroeten.
Mickerline wenst in deze eindjeaarsperiode nogmaals te benadrukken dat wij u graag bijstaan met raad en advies inzake de
keuze van producten. Per email proberen wij uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden (info@mickerline.be).
Met de pakjesperiode in het vooruitzicht stellen we u graag nogmaals onze cadeaubonnen voor. De Mickerline cadeaubon kan
het ideale geschenk zijn voor toekomstige adoptieouders die op het punt staan af te reizen naar het herkomstland om hun nieuwe
spruit op te halen, maar tevens voor uw geliefde. Het is het ideale en meest nuttige geschenk dat u kan bieden aan vrienden en/of
kennissen met een donkere huid en kroesharen.
Verder in onze nieuwsbrief gaan we nog in op onze eindejaarskorting, cadeaubonnen en verzending van pakjes naar Nederland.
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.

Eindejaarskorting...

Tijdens de maanden oktober, november en december
ontving u op al uw aankopen een vaste korting van 2%. Met
januari in zicht, de soldenperiode, verhoogt Mickerline het
kortingspercentage op uw aankopen.
Bij een aankoop tbv 25€, zal een korting van 10% in mindering
gebracht worden.
Profiteer zeker van deze korting.
Onze soldenperiode gaat in op
3 januari en zal
eindigen op 31 januari 2009.
Tijdens de soldenperiode
zullen onze staffelkortingen
niet toegepast worden.
Deze zullen terug
actief zijn vanaf februari 2009.

Cadeaubonnen..

Met de Mickerline cadeaubonnen van 5€, 10€ en 25€ kan u
iemand zeer blij maken. Indien u een cadeaubon van 50€
wenst te schenken, kan u 2x25€ aankopen.
Een mooie cadeaubon wordt u per post toegestuurd en u kan deze persoonlijk afgeven aan de
bestemmeling. Via een code kan de bestemmeling de
aankopen verrichten en zal de cadeaubon in rekening
worden gebracht. Onze cadeaubons hebben een lange
geldigheidsdatum waardoor de klant de aankopen kan
verrichten wanneer het hem/haar best past.

Pakjes naar Nederland

De verhoogde verzendkost naar Nederland maakt dat vele
van onze Nederlandse klanten minder vaak bestellen.
Toch hebben enkele van onze Nederlandse
klanten hun bestellingen gegroepeerd waardoor zij
aan lage verzendtarieven hun goederen thuisgestuurd
krijgen.
Het samen aankopen van producten en ze naar
1 verzendadres versturen levert u al snel een sterk
verminderde verzendkost op.
Met een groepje van 3 personen zou u +- 4.80 à 5€ betalen
voor de verzending.
Bij grotere groepen kan die verzendkost zelfs nog dalen.
Mickerline steunt dit initiatief en wenst hierbij een
oproep te doen aan personen die hun bestellingen wensen
te groeperen, maar die niemand in de buurt kennen
waarmee zij in groep kunnen aankopen.
Indien u geïnteresseerd zou zijn om een groepsaankoop te
doen en alzo te besparen op verzendkosten, dan verzoeken
we om ons hiervan per email in te lichten. We kijken dan
na of er nog geïnteresseerden in uw buurt zijn en zullen u
dan met mekaar in contact brengen (na voorafgaandelijk
akkoord van beide partijen).
Er
worden
door
Mickerline
GEEN
klantengegevens uitgewisseld zonder voorafgaande
toestemming.

