Bekijk de webversie

Mooie zomer...

Tijd voor een update
ManovaSpecials groeit! Er komen steeds meer mooie producten bij en deze worden
uiteraard direct opgenomen in de webshop. Dan is het voor iedereen zichtbaar.
Naast verkoop via de webshop verkopen we onze producten ook regelmatig op
streekmarkten. Onder het kopje AGENDA vindt u informatie voor de komende periode.
De illustratie hierboven is een onderdeel van de flyer die wij hebben ontwikkeld en toont
een deel van onze producten.

KRUIDEN TEGEN ONGEDIERTE
Naast Everest Ayurveda kruidenthee verkopen wij ook
zakjes gemengde kruiden tegen ongedierte, zoals o.a.
motten, muggen en zilvervisjes. Het is een mix van
kruidnagel, lavendel, citroenschil en rozemarijn.
Ongedierte heeft vaak een hekel aan sterk geurende
kruiden.
Onze zakjes met lavendel zorgen voor een heerlijke frisse
geur in uw kledingkast. Deze zakjes doen het ook goed
als luchtverfrisser in de auto of de caravan.
TIJD OM TE WANDELEN
De zomer nodigt uit om te wandelen, door een stad of in
de natuur. Wij verkopen diverse wollen wandelsokken die
ook aangenaam aanvoelen tijdens een warme dag.

KINDERPLAIDS IN VIER KLEUREN
De wollen plaids voor kinderen zijn inmiddels verkrijgbaar
in vier kleuren: grijs, beige, roze en groen. De plaids
hebben allemaal een fraai berendessin.
Het formaat van deze plaid is 90x130 cm. De wol is
afkomstig uit Nieuw Zeeland en de plaids worden
vervaardigd in Litouwen.
Ook leuk om cadeau te geven...

AGENDA
06 juli - Schaapscheerdersfeest bij de schaapskooi in Elspeet
20 juli - Valksedag in De Valk
29 augustus - Heidemarkt bij de Klinkenberg in Ede

Over ManovaSpecials
ManovaSpecials is nu ruim een jaar bezig met de verkoop van knuffelbeesten, wollen
woonplaids en kussens en nog veel meer. Via Manova Nederland wordt al heel lang de
kruidenthee van Everest Ayurveda verkocht. Dit is nu ook ondergebracht bij
ManovaSpecials.
Alle producten die wij verkopen zijn bedoeld om het leven aangenamer te maken, in
welke vorm dan ook. Het assortiment wordt steeds uitgebreider.
Bekijk alle producten op www.manovaspecials.nl en volg ons via Facebook.
Extra service: uw bestelling wordt gratis geleverd wanneer u woont in de gemeente Ede,
Veenendaal of Wageningen!
Voor wederverkopers hanteren wij speciale tarieven. Neem daarvoor contact met ons op,
wij informeren u graag over de mogelijkheden.

ManovaSpecials
Kleefsehoek 220
6711 SJ Ede
www.manova-nederland.nl
www.manovaspecials.nl
0646 322097

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@manovaspecials.nl toe aan uw adresboek.

