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In juni dit jaar opende geschenkenwinkel Made4you in de Paalstraat 56 in Schoten. Kirsty en Kelly maken originele
gepersonaliseerde producten, ideaal om als cadeau te geven of voor eigen gebruik.

Borduurwerk - geschenken

Doopsuiker

Hun heel persoonlijke aanpak laat toe om rustig naar de wensen van
de klant te luisteren alvorens ze mee op zoek gaan naar mogelijk andere originele ideeën. Beide nichtjes hebben trouwens al een paar
jaar ervaring met de verkoop van gepersonaliseerde geschenken als
borduurwerk, doopsuiker, decoratie en juwelen.

Kirsty en Kelly hebben ook een boontje voor U. Ze willen maar al te
graag de nieuwe mama’s en papa’s verzorgen met hun doopsuikers.
Dat vertrouwen willen zij verdienen door compromisloos te streven
naar een onberispelijke kwaliteit en dito service, elke dag opnieuw.
“Voor een unieke gebeurtenis als een geboorte of een huwelijk moet
het gewoon perfect zijn,”volgens de dames. “Wij willen graag garant
staan voor een unieke en originele doopsuikercreatie.” Zij kunnen U inspireren bij de samenstelling van uw eigen unieke doopsuikercreatie.
Kom alvast een kijkje nemen in de doopsuikerafdeling. Doopsuiker,
communie of huwelijk, voor elke gelegenheid bieden zij U een ruime
keuze aan leuke, originele en betaalbare bedankjes.

Ben je op zoek naar een gepersonaliseerd geschenk- en gelegenheidsdrukwerk voor een geboorte, communie, lentefeest, verjaardag, huwelijk, jubileum of een andere gelegenheid, dan vind je bij
‘Made4you’ zeker de nodige inspiratie. Als je zelf een leuk idee hebt
met misschien wel een originele boodschap kan je ook bij hen terecht
voor een concrete en creatieve uitvoering.
Naast het gepersonaliseerde verhaal proberen zij ook met bekende
merken leuke kinderspeelgoedjes aan te bieden. Maar ook met kleine
leuke decoratiestukken willen ze graag de aandacht van het vrouwelijk publiek naar zich toe halen. Verder werken ze graag met thema’s
zoals de vier seizoenen, Sinterklaas, kerst en andere belangrijke data
die hen toelaten om regelmatig hun inrichting aan te passen.

Hebt u nog verdere vragen, eigen wensen of ideeën? Aarzel dan niet
om ons te contacteren via www.made4you.be of loop de winkel even
binnen.

Made4You
Paalstraat 56A - 2900 Schoten
T 03/502 48 12
info@made-4-you.be
www.made-4-you.be
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