Kom en Sale-A-Brate met ons!
Zaterdag 18 januari tussen 11:00 en 16:00 uur vieren wij een superleuk feestje in Hotel Villa Flora in Hillegom
met heel veel Stampin'Up! producten in de (uit)verkoop.

Lancering mini catalogus januari - juni 2020 en Sale-A-Bration brochure
Wat is hij prachtig! Boordevol nieuwe ideeen en nieuwe thema's - misschien wel de leukste catalogus ooit!
En het is weer Sale-A-Bration tijd. Voor elke € 60 die je bestelt mag je uit de Sale-A-Bration brochure een
gratis product kiezen! Uiteraard hebben we van beide catalogi heel veel uitgewerkte voorbeelden staan om
je te inspireren.

Nieuw huis gezocht
We hebben een hele grote schoonmaak gehouden en geven onze met liefde gebruikte stempelsets graag
de kans om een nieuw thuis te vinden. Stempelsets, stansen, embossingfolders, ponsen en bundels mogen
met 50% korting op de originele prijs weg - of plaats een bestelling voor het originele bedrag aan nieuwe
producten uit de catalogi (jaar en mini).
Stel: ik zoek 3 stempelsets uit met een origineel totaal bedrag van € 60
a) ik reken € 30 euro af of
b) ik plaats een bestelling van € 60 euro en ik krijg de uitgezochte stempelsets gratis mee, bovendien mag
ik nog een product uit de Sale-A-Bration catalogus kiezen - Dat noemen we WIN - WIN!*
* Deze actie is alleen geldig bij aankoop van tweede kans stempelsets, stansen, embossingfolders, ponsen
en bundels

Grootse uitverkoop andere Stampin'Up! artikelen
Designer Series Paper, Inktpads, cardstock, embellishments, kaarten, cadeauverpakkingen en doosjes gaan
voor ieniemienie prijzen weg.

Make & Take
Na al dat geshop is er tijd om creatief aan de slag te gaan. Ga er maar lekker voor zitten. Speciaal voor deze
dag hebben we een hele leuke make&take bedacht. Je krijgt er een werkbeschrijving bij zodat je hem thuis
nog een keer kunt maken als je dat wilt.

Opgeven
Reserveer je Sale-a-Brate Make&Take pakket alvast via email (lotte@alottestampingfun.nl) of wanneer je een
van ons ziet. Graag horen we van je of je komt, zodat wij er voor kunnen zorgen dat je pakket voor je klaar
ligt als je komt.

Het Sale-A-Brate Make&Take pakket
Het Sale-A-Brate Make&Take pakket bevat:
- een superleuke make&take inclusief de werkbeschrijving
- een munt voor een consumptie naar keuze
- kans op leuke prijzen
- ongelimiteerd shoppen in onze tweede kansjes en uitverkoop
- heel veel inspiratie
- en natuurlijk de nieuwe mini catalogus jan-jun 2020 en de Sale-A-Bration brochure

Kosten
Het Sale-A-Brate Make&Take pakket kost € 5 per persoon. Maar ... breng je introducee (dus iemand die
graag wil kennis maken met Stampin'Up!) mee, dan ontvangt zij het Sale-A-Brate Make&Take pakket gratis.

Nog even alles op een rijtje:
Datum:
Aanmelden:
Tijd:
Locatie:
Parkeren:

zaterdag 18 januari 2020
via email lotte@alottestampingfun.nl
Je kunt binnenlopen tussen 11:00 en 16:00 uur en je kunt zo lang/kort blijven als je wilt.
Hotel Villa Flora, Hoofdstraat .. in Hillegom
Gratis in de parkeergarages van Dekamarkt (volg parkeren Centrum) of Albert Heijn. Villa Flora
ligt op korte loopafstand van beide parkeergarages - parkeren is ook mogelijk bij het hotel
maar daar zijn maar een paar plekjes en is lastiger te vinden.
Toegang:
gratis
Make&Take: € 5,- per persoon voor het Sale-A-Brate Make&Take pakket. Vooraf graag per email reserveren
(ook voor je introducee) anders kunnen we geen plekje garanderen. Cash betaling bij ophalen
van je pakket.
Betaling:
Tweedekansjes, uitverkoop en bestellingen kunnen contant, via tikkie, betaalverzoek of pin
worden betaald

Tot zaterdag 18 januari 2020 !
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