Info Bulletin No.10

Bekijk de webversie

Hoi {{voornaam}},

Het Corona virus......wat kunnen we er nog meer
over zeggen?
Weer heeft de Nederlandse overheid besloten om, na de sluiting van de Horeca- en
Evenementenbranche, nu ook het MKB helemaal op slot te gooien met het doel de verspreiding
van het Coronavirus een halt toe te roepen.
We hadden gehoopt dat het besluit voorkomen had kunnen worden.
Wij begrijpen echt wel de ernst van de zaak, maar het doet niets af aan de onvermijdelijke
teleurstelling voor ons allen.
Het is opnieuw een bittere pil in dit bijzonder jaar.
Vele klanten hadden al weken geleden afspraken gemaakt en die afspraken hebben we helaas
allemaal moeten afzeggen.
En zo moeten we dus ook allemaal met een weelderige bos haar aan het Kerstdiner, het is niet
anders!
Maarrrr.......er komen betere tijden aan, daar gaan we ZEKER van uit en hopen op een beter,
gezonder, fijner, gelukkiger en plezieriger nieuw jaar, 2021!! Je kunt nu al wel een afspraak
inplannen voor als we weer open mogen vanaf 19 januari 2021.
Net zoals tijdens de eerste "Lockdown" hebben wij weer de actie “Support your Salon” opgezet,
waarmee jij als trouwe klant ons kunt steunen door nu al je (knip)behandelingen voor de
toekomst te betalen.
Zo genereren we toch wat “omzet” en dus ook wat inkomen voor deze komende weken.

De ‘Support your Salon’ actie is een initiatief
van een aantal kappers uit Nederland in
samenwerking met Keune, één van onze
leveranciers van verschillende styling
producten.
De actie werkt als volgt. Je gaat naar
www.supportyoursalon.com waar je een
waardebon voor Cas van den Broek
Mannenkappers kunt scoren die je kunt
inleveren bij je eerstvolgende knipbeurt. Vul
de plaatsnaam ‘Tilburg’ in de zoekbalk in en
kies voor Cas van den Broek
Mannenkappers. De rest wijst zich vanzelf!
Het gehele bedrag komt ten goede aan onze
kapsalon.
Wij zijn ontzettend dankbaar voor al jullie
steun en hopen jullie snel weer in onze
kapsalon te mogen ontvangen om jouw
waardebon te verzilveren!

Inmiddels weet je hoe makkelijk het is om online een
afspraak te kunnen maken bij ons.Je bepaalt zelf wanneer en
op welk tijdstip je naar de kapper wilt komen.
Klik HIER om alvast je afspraak te plannen voor als we weer
open mogen na 19 januari 2021. Als je nog graag even de
handleiding door wilt nemen of je ondervindt problemen met
inloggen of registreren kun je hier klikken. Kom je er niet uit?
Neem dan even contact met ons op via
06-22563618.
Je kunt voor elke dag van de week een afspraak maken. Voor
de dinsdag en vrijdag werken wij ook met 1 stoel zonder afspraak maar je loopt dan wel de
kans dat je even moet wachten op je beurt. Indien er in de tussentijd veranderingen zijn
omtrent deze planning of de datum dat wij onze deuren weer mogen openen, houden wij jullie
op de hoogte via onze nieuwsbrief en social media kanalen.

Wij bezorgen je favoriete shampoo of gel bij je thuis, op gepaste afstand natuurlijk! Stuur ons
een mailtje via cas@mannenkappers.nl of een berichtje naar 06-22563618 met jouw wensen.
We hopen jullie snel weer te zien. Tot die tijd blijf gezond en zorg goed voor elkaar!
Hele fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021
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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 casbroek@gmail.com toe aan uw adresboek.

