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Bekijk de webversie

Beste klant, wij missen u!

Beste klant,
Wij missen u. We hopen dat het goed met u gaat en willen u langs deze weg nog het allerbeste
toewensen voor 2021.
Het afgelopen jaar was een bizar jaar, waarin het coronavirus ons leven beheerste. Helaas
bleek een lockdown onvermijdelijk en voorlopig lijkt daar ook nog geen einde aan te komen.
Het behoeft geen uitleg dat deze maatregel ons hard raakt.
In de afgelopen tijd hebben wij echter niet stilgezeten. Wij komen graag naar u toe, nu u niet
naar ons toe kunt komen. Bij meerdere klanten hebben wij al bestellingen mogen bezorgen.
Waaronder veel cadeaubonnen. En dat stemt ons dankbaar.
Wilt u ook kleding of een cadeaubon bestellen? Dat kan door ons te bellen op 071-4077797 of
te mailen naar info@firstmanherenmode.nl.

50% OFF WINTER COLLECTION
Op de

GEHELE WINTER COLLECTIE geldt

50% korting. Bestellingen die gedaan zijn vóór 17.00 u
worden nog dezelfde avond bij u thuisbezorgd.

Deze service is GRATIS en geldt voor regio Katwijk en
omstreken. Buiten de regio worden bestellingen opgestuurd.
Bij iedere bestelling vanaf € 50,00 ontvangt u als dank een
waardebon van € 5,00 die u na de lockdown in de winkel kan
besteden.
Tip: Volg ons op Facebook en maak nog kans op een
cadeaubon t.w.v. € 53,00 (LIKE EN DEEL actie loopt tot
dinsdag 12 januari)
We hopen u binnenkort weer te mogen ontmoeten in onze winkel om u alle aandacht te geven
die u verdient bij het aanschaffen van een nieuwe outfit.
Tot die tijd: Houd u gezond.
Namens het hele team van First Man

50% OFF STATE OF ART
Op de

GEHELE WINTER COLLECTIE geldt

50% korting. Bestellingen die gedaan zijn vóór 17.00 u
worden nog dezelfde avond bij u thuisbezorgd.

Deze service is GRATIS en geldt voor regio Katwijk en
omstreken. Buiten de regio worden bestellingen opgestuurd.

Lookbook

50% OFF FELLOWS
Op de

GEHELE WINTER COLLECTIE geldt

50% korting. Bestellingen die gedaan zijn vóór 17.00 u
worden nog dezelfde avond bij u thuisbezorgd.

Deze service is GRATIS en geldt voor regio Katwijk en
omstreken. Buiten de regio worden bestellingen opgestuurd.

Lookbook

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@firstmanherenmode.nl toe aan uw adresboek.

