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Nieuwsbrief:

De vakantieperiode is bijna
voorbij. De routine van alle
dag wordt weer opgepakt.
In de nazomer, als de
vakanties achter de rug zijn,
worden we ons weer bewust
om meer te bewegen, minder
te snoepen en verantwoord te
eten. Wij vinden het leuk om
jullie hierbij te helpen en te
adviseren. Bijvoorbeeld extra
oefeningen voor een sneller
resultaat of aangepaste
oefeningen bij specifieke
klachten zoals rugpijn,
knieklachten etc.

trouwe klanten dit ook zo
ervaren
Dit doe ik natuurlijk niet alleen.
De inzet en betrokkenheid van
de medewerksters – Mieke,
Ingrid, Carla, Ada, Louise en
Diana – heeft zeker bijgedragen
aan dit resultaat.
Els.

06/14

Daarnaast krijgen alle klanten
10% korting op alle kaarten
voor de zonnebank.
Tevens geldt deze 10% korting
ook voor de nieuwe collectie
tassen en sieraden die vanaf
week 37 in onze salon te koop
zijn.

10 jaar Slender You salon Joy
10% korting in september
Ideeënbus:

Om onze klanten nog beter van
dienst te kunnen zijn vragen wij
jullie een leuk idee op te
schrijven (briefjes liggen op de
September wordt een echte
balie) en deze in de ideeënbus
Feestweek:
feestmaand. We vieren het 10te doen. Het beste, leukste en te
In week 37 (van 8 t/m 12
jarig bestaan van de salon. In
realiseren idee zal beloond
september) bestaan we 10 jaar,
deze 10 jaar heb ik veel nieuwe
worden met een maand gratis
in deze week worden alle klanten
ervaringen opgedaan. Leuke
Slenderen. Dit zal begin
getrakteerd op een gebakje en
mensen ontmoet en leren
oktober in de nieuwsbrief en op
een presentje.
kennen, gelachen maar ook
de presentatie in de salon
met sommige klanten intens
kenbaar gemaakt worden.
10 jaar bestaan – 10% korting:
meegeleefd.
Om onze klanten in het zonnetje
Het geeft veel energie om te
Foto’s:
te zetten, krijgt elke klant 10%
zien dat onze klanten echt baat
In de komende weken zullen er
korting op de nieuwe kaart. Dit
hebben bij het Slenderen en
foto’s gemaakt worden om een
geldt voor de gehele maand
Famen. Dit geldt zowel voor
nieuwe collage samen te stellen.
september en voor alle
de klanten die komen voor
Dit ter aanvulling op de collage
abonnementsvormen Slenderen
ontspanning als voor klanten
foto’s die een aantal jaren
en Fame, zoals:
met medische klachten. Het is
geleden is gemaakt en waar nog
- 4 wekenkaarten
fijn om te ervaren dat onze
steeds met belangstelling naar
- Onbeperktkaarten
bewegingstherapie een
gekeken wordt.
- 10 rittenkaarten (info
bijdrage levert aan een gezond
balie)
lichaam. Dat we al 10 jaar
bestaan geeft aan dat onze

