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Nieuwsbrief

Friends II Hold On

Webwinkel live!

- augustus 2011 / -2-

Bestellen via de webwinkel, ophalen in winkel.
Met het bestellen via de webwinkel krijgt u de keuze om
het item te laten verzenden OF op te halen in onze winkel
Baliëndijk 34 in Breda.
Het gemak van de keuze “ophalen” is dat na onze
bevestiging dat het item voor u gereed staat (en daardoor
geen extra verzendkosten berekend worden).

26 mei 2011 is onze webwinkel F2HO.com ‘live’ gegaan.
Via onze reeds bestaande website www.friends2holdon.nl is
ook de webwinkel te benaderen.
“Werk aan de winkel”
Wij denken alle noodzakelijke voorbereidingen en testen te
hebben gedaan voor een goed werkende webwinkel.
Het invoeren van de producten / items neemt veel tijd in
beslag; lang nog niet alle producten zijn dan ook ingevoerd.
Vrijwel dagelijks blijven de site updaten en aanvullen met
onze bestaande en nieuw ontvangen items.
Door steeds weer nieuwe producten en wijzigingen zullen er
ook in de toekomst steeds weer aanpassingen gedaan
worden.
Waarom webshop / webwinkel?
Vanaf het moment dat wij onze winkeldeuren openden, bleek
dat een groot aantal van onze klanten van buiten Breda
komen.
Ook ‘’buitenlandse” klant blijken geregelde bezoekers te zijn.
Alle klanten geven aan de items graag in het “echt” te willen
zien. Maar ook is er de wens dat men tussentijds geïnformeerd wil worden en men niet altijd in de gelegenheid er is
om “langs” te komen’.
En, ………………….misschien komt u op onze webwinkel de
artikelen tegen die u in onze winkel “gemist” hebt.
Direct contact met onze klanten.
Wij blijven het direct contact met onze klanten erg belangrijk
en ook zeer prettig vinden en willen geen anonieme
webwinkel zijn waarvan soms zelfs het adres niet te
achterhalen is. Ook willen we beter kunnen voldoen aan het
groeiend aantal verzoeken van klanten om items aan hen toe
te sturen

Verwacht / Expected.
Voorzover wij informatie ontvangen van de leveranciers
zullen wij onder de categorie “Expected” ook de (nieuw) te
verwachten items vermelden, soms ook als preview van de
nieuwe collectie.
Uw reactie is ons waardevol
Wij horen graag van u indien er onjuistheden op de
website staan. Vanaf typefouten tot andere incorrecte
vermeldingen. U helpt ons er mee om dit aan ons te
melden. Bij voorkeur via een en e-mailbericht naar
info@friends2holdon.nl
MEER COLLECTIE in onze WINKEL, Breda!
Niet alle items zullen/kunnen op onze website vermeld zijn.
Het blijft dus altijd de moeite waard om onze winkel
(Breda) te blijven bezoeken.
MIST U COLLECTIE in onze WINKEL, Breda!
Op dit moment staat ook een deel van onze collectie in ‘de
achterruimte “Part2”. U bezoekt onze winkel en de door u
gezochte artikelen staan er niet? U bent vrij om naar deze
items te vragen en wij zorgen er voor dat u de items kunt
zien,
INFORMEER MIJ!
Indien een item niet (meer) in voorraad is, verschijnt de
melding “Informeer mij”. U klikt op deze melding en voert
hier uw e-mail in. Op het moment dat dit item weer in
voorraad wordt geplaatst, ontvangt u automatisch een
e-mail van ons.
Blijft natuurlijk, dat indien een bestelling plaatst, u meer
zeker bent van de levering. Bezoekers van de winkel
blijven natuurlijk ook sneller op de hoogte van leveringen
welke juist hebben ontvangen. Bestellingen kunt u ook
melden via e-mail.
STEL EEN VRAAG OVER DIT PRODUCT
Indien u een item opent, klikt ziet u de button “Stel een
vraag over dit product”. Klik op deze button en stel uw
vraag. Vergeet niet om uw naam en uw e-mailadres in te
vullen.

‘RETIRED’

Walt Disney Classic Collection

Steampunk Fairies

-Walt with Oswald - Ltd edition *¹
-Foot Stool
-Cogsworth Enchanted *¹
-Lumiere Enchanted *¹
-Mrs Potts & Chip Enchanted *¹
-Babette Enchanted *¹
-Opening Title Cinderella
-Jaq & Gus with Ribbon *¹
-Jaq & Gus with Key *¹
-Dumbo in Clown Face - Ltd edition *¹
-Opening Title Little Mermaid
-Walt & Oswald *¹
-Military Pete *¹
-Mickey & Donald *¹
-Peter Wendy & Tink - Ltd edition *²
Jess 33.5 cm:

Naomie 29 cm:

Thabita 23,5 cm

WORDT VERWACHT:
Rebecca 24 cm

*¹ Nog wel via onze winkel verkrijgmaar.

*² I'm So Happy.

I Think I'll Give You a Kiss."

Genummerde gelimiteerde editie (1,500)
Binnenkort geleverd (reeds retired)
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