Holdon Please !
Nieuwsbrief

Friends II Hold On

NIEUWE COLLECTIE 2012
WDCC ONTVANGEN.

-Maart 2012-

NIEUW ONTVANGEN
Disney Grand Jester 2012

Nieuw Walt Disney Classic Collection
(gelimiteerde oplagen): Ariel en Sebastian,
Captain Hook, Rapunzel, Donald in Hula Skirt,
Cinderella Pink Dress, lady Tremaine.
Zeer lage Limited Edition, van maar 200 stuks:
‘Cinderella White Ware’

VOLG ONS OP

FACEBOOK
Wij proberen u tussentijds ook via Facebook
ook over actuele zaken te informeren.

Zie :
http://nl-nl.facebook.com/Friends2HoldOn

Nieuwe collectie ‘Grand Jester’ bustes nu in
de winkel en de webshop:
Belle, Beast, Pumkin King, Genie.
Nog te ontvangen:
Cruella-DeVil-Bust

Voor onze

NIEUWE COLLECTIE 2012
CHERISHED TEDDIES

Webshop

Informeer mij (button)

Aurora Tooth Fairy en Tooth Fairy Box

Hoe de 'Informeer mij' button gebruiken.
Indien een artikel/item (tijdelijk) niet in voorraad is
verschijnt bij dit item de button 'Informeer mij'.
Klik op de button 'Informeer mij' en de onderstaande
tekst verschijnt.

Voer uw e-m ailadres in om geïnform eerd te w orden
w anneer dit product w eer beschik baar is !

Informeer mij
Groot deel van de Cherished Teddies 2012 collectie nu
in winkel en webshop.

U voert uw e-mailadres in en klikt op de button
informeer mij, na enige tijd ontvang u een bevestiging
in de vorm van de onderstaande tekst:

Bedankt voor de interesse in ons product.

Jaren geleden was de Tooth Fairy Box zeer populair,
de nieuwe 2012 versie doet doet zeker niet onder
voor de oude uitgave.
Meer, zie in onze winkel of voor overige items onze
webshop www.f2ho.com

Zodra het product beschikbaar is, ontvangt u hierover bericht.
Indien het artikel weer op de site in voorraad wordt
geplaatst ontvangt u automatisch een e-mail*.
* Wij laten het artikel/item op onze website staan om dat het item
normaal gesproken weer door ontvangen zal worden. Wij kunnen dit

Vergeet niet uw laatste
WAARDEBON in MAART
te verzilveren!

echter niet garanderen. Het zou kunnen zijn dat in de loop van de tijd
het item 'retired' blijkt en/of er geen zicht meer is op levering is, wij
het item alsnog verwijderen van de website.

Onze nieuwsbrieven zijn ook te vinden op onze website
www.friends2holdon.nl
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