Nieuwsbrief
December 2017
Na lange tijd is er weer een nieuwsbrief van Atelier JMG. Hoewel er de
afgelopen maanden genoeg te melden is geweest, is de nieuwsbrief er een
beetje bij in geschoten. Het is alweer eind december 2017 een mooi
moment om even terug te kijken op de afgelopen periode, maar ook
zeker om voor uit te kijken naar 2018.

KreaDoe 2017
In november stonden we voor de 4e keer op de KreaDoe in de Jaarbeurs
in Utrecht. Dit keer voor het eerst op het nieuwe “mama maakt plein”.
Onze nieuwe opzet tijdens de beurs en een
aanzienlijk aantal nieuwe ontwerpen maakten
voor ons de beurs weer heel succesvol. Jullie
kwamen dan ook in grote getalen de beurs
bezoeken en wij hopen dat jullie er net zo van
hebben genoten als wij. Tot volgend jaar, dan
zijn wij er gewoon weer bij!

Website
Velen van jullie hebben het waarschijnlijk
al gezien, sinds begin november is de
website www.atelierjmg.nl volledig
vernieuwd. Het is nu nog makkelijker om
een bestelling te plaatsen in de webshop
en alle producten zijn opnieuw
(duidelijker) gefotografeerd. Het aanbod
aan materialen wordt continu
uitgebreid, maar als er iets mist of u
bent op zoek naar een specifiek artikel,
schroom niet om via het
contactformulier op de website of per
email info@atelierjmg.nl contact op te nemen.

Nieuw
Alle nieuwe producten en ontwerpen staan op de website onder het kopje
Nieuw. Wij verkopen sinds kort ook cadeaubonnen vanaf € 5,- ideaal om
zelf een passend cadeautje te laten uitzoeken in onze webshop.
Een selectie:

Zwangerschapsverlof 6 januari 2018 – 1 mei 2018
Degene die mij tijdens de KreaDoe hebben gezien weten inmiddels dat wij
begin februari ons tweede kindje verwachten. Dit betekent dat ik vanaf 6
januari 2018 met zwangerschapsverlof ga. Voor jullie als klanten heeft
dit geen gevolgen, de webshop blijft open en e-mails worden gewoon
beantwoord. Zowel een reactie op de mail als de verwerking van
bestellingen kunnen wat langer op zich laten wachten dan jullie van ons
gewend zijn. Via het telefoonnummer, dat op de website staat, ben ik
vanaf 6 januari 2018 tot het einde van mijn zwangerschaps- en
bevallingsverlof niet bereikbaar.
Rest mij om jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling en een heel mooi en
creatief 2018 te wensen!
Reacties en vragen kunnen altijd gemaild worden naar: info@atelierjmg.nl
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur even een e-mail.
Check ook:

Hartelijke groeten,
Joyce van Dooren-Gaarthuis
Atelier JMG

