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Mickerline bestaat 1 jaar en dat vieren wij !!
Inderdaad, een jaar geleden gingen wij van start met onze webshop Mickerline.
Het was een boeiend jaar waarin we zoveel mogelijk ons best deden om u, als klant, in te lichten over producten en het gebruik
hiervan. We hadden ook enkele boeiende ontmoetingen met adoptieouders op bijeenkomsten waar we onze kennis mochten
delen en de producten mochten verkopen. Destijds openden wij onze webshop-deuren met een starterskorting en ook nu met
het 1-jarig bestaan van onze webshop willen we u belonen met een korting. Bij elke geplaatste bestelling met een minimum
van 30€ schenkt Mickerline u een verjaardagskorting van 5% en een verjaardagsgeschenk.
Wacht dus niet en profiteer hiervan.
De lopende promokits blijven ook in de maand oktober geldig. U kan nog steeds hiervan genieten om een bepaald
productengamma te leren kennen.
De kiala-actie loopt echter wel af vanaf 1 oktober en het verzendtarief is terug 3.99€
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.

Mickerline 1 jaar

Gedurende de maand september stuurden wij u een email
om deel te nemen aan onze enquête.
Velen onder jullie vulden de enquête in en we danken u hier
van harte voor. Het geeft ons een beeld hoe jullie als klant ons
zien en waar we onze service nog kunnen verbeteren.
De algemene resultaten waren gunstig.
Velen zijn
tevreden over de service die we bieden en het
productaanbod. Het advies dat we u, hetzij per mail of
persoonlijk gaven, vond u gepast en interessant. Ook de
voorgestelde producten vond u goed. Vooral dit punt vinden
we positief, aangezien Mickerline zich wenst te onderscheiden van de Afro shops in grote steden. We vragen u dan ook
nadrukkelijk om ons te blijven mailen indien u bepaalde
vragen heeft. Met onze kennis proberen we u bij te staan en
een correct product aan te bevelen. Indien een probleem
bestemd is voor de huidarts zullen we u dit ook melden.
Advies vragen is volledig vrijblijvend. Aarzel zeker niet om ons
een e-mail te sturen.
Een algemene vraag naar meer kinderhaaraccessoires werd
overwogen en zal in de komende maanden aangekondigd
worden. Ook waren velen van u geïnteresseerd in een DVDreeks over braiding, weaving enz. Het zal nog even duren
alvorens we de DVD-reeks kunnen te koop aanbieden, maar
ook dit zal in de loop van volgend jaar aankoopbaar zijn via
onze webshop.

Wij, van onze kant vonden de samenwerking en het
persoonlijk contact met onze klanten zeer leuk.
Persoonlijke contacten werden vooral gelegd op de
adoptie-bijeenkomsten die Mickerline bijwoonde met een
verkoopsstand. Ook in het komende jaar zal Mickerline
aanwezig zijn op verschillende bijeenkomsten. U kan ons
daar ontmoeten en advies inwinnen.
Indien u met uw vereniging graag een verkoopsstand
van Mickerline zou uitnodigen, gelieve ons dan tijdig een
seintje te geven.
Home party’s
Recentelijk ontvingen wij de vraag of home party’s à la
Tupperware ook een mogelijkheid zijn. Na dit uitvoerig te
hebben bekeken kunnen wij u meedelen dat Home party’s
in België mogelijk zijn indien u minstens 8 genodigden kan
bijeentrommelen. Indien u hierin interesse zou hebben,
aarzel dan niet om ons te contacteren.
Verder danken wij u voor de leuke samenwerking die wij
met onze klanten tot op heden mochten ervaren. We hopen dat u onze service er u toe aanzet om onze webshop
in de toekomst te blijven bezoeken.
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Staffelkortingen...

wat is het ?
hoe werkt het ?
voor welke artikelen deze maanden ?

Producten met staffelkorting
tijdens de maand
oktober
Dark & Lovely Corrective
Leave-in therapy
C10681

Een staffelkorting is een hoeveelheidskorting die je verkrijgt
indien je meer dan één stuk aankoopt van een bepaald product. Hoe meer stuks je aankoopt, hoe meer korting je verkrijgt.
Indien je bijvoorbeeld interesse hebt om product X aan te
kopen, zal je onder de productinfo “Staffelkorting” zien staan.
Je kan dan het gewenste aantal stuks ingeven en ziet dan
hoeveel korting en voordeel u doet. Voor sommige producten
zal het dus zeer interessant worden om meerdere stuks aan te
kopen.

Soft & Precious Baby Oil
C12632

Dus .... Kopen bij Mickerline is besparen !
Een greep uit de producten waarbij deze maand een
staffelkorting gegeven wordt vindt u hiernaast :

WOC Curl Activator
Regular Jar
C10226

Bio Claire Cream tube 30g
C13123

Soft & Precious Nursery
Jelly 368g
C12640

Bezoek onze website : www.mickerline.be
Wenst u advies of info over onze producten, aarzel dan niet
om uw vragen via email te stellen: info@mickerline.be

Palmers cocoabutter
cream
C10473

