BELLO

TRENDY MODE VOOR MEISJES
VAN 16 TEM 99! VANAF MT 40 ...
Omdat Sandy zelf met maatje 48 steeds hopeloos op zoek was naar trendy mode, besliste ze zelf ‘trend te zetten’
en een boetiek te openen voor dat maatje meer. Dat verklaart dan ook het onderschrift bij het logo van Grandiooz:
van maatje 40 – 56.

Nu kan Grandiooz daar wel een heel uiteenlopende collectie tegenover
plaatsen met vooral jonge trendy mode. Sandy kiest met veel zorg de
collectie uit en luistert daarbij vooral naar wat haar klanten juist zoeken.
Grandiooz is gespecialiseerd in jeans en broeken. Voor ieder figuur gaat
Sandy voor de meest passende oplossing.

WAAROM VOOR GRANDIOOZ KIEZEN?
Je hebt hier alle trendy merken onder 1 dak, dus gedaan met de frustrerende zoektocht naar mooie mode vanaf maat 40. Sandy staat ook voor
een persoonlijke service, tijdens je winkelbeurt staat er steeds koffie,
thee, iets fris of zelfs een glas cava klaar! Met de huidige mobiliteitsproblemen is gratis parking voor de deur zeker geen overbodige luxe
meer. Ben je zakelijk gezien iets drukker bezet? Geen nood, de eerste
donderdag van de maand is Grandiooz geopend tot 20u00.

In de gezellige en ruime paskamers kun je de kleding in alle rust en
privacy passen, terwijl je partner rustig kan genieten van zijn/haar koffie
in de koffiecorner. De kleding zelf gaat zeer breed van casual chic tot
alledaagse kledij. Bij iedere aankoop krijg je trouwens een bon, goed
voor 5 % korting op je volgende aankoop!

Aangezien je vandaag de dag zichtbaar aanwezig moet zijn op de
socials, is Sandy zeer actief op zowel Facebook als Instagram. Dagelijks
vind je foto-updates, acties, wist-je-datjes, enz.
Het is dus volledig aan jou! Je kan sinds 20 februari terecht bij Grandiooz,
want dan opende Sandy de deuren: maandag en dinsdag op afspraak
en woensdag tot en met vrijdag van 12 tot 18 uur en zaterdag van 10
tot 17 uur.

WIL JE DE AFSPRAAK NOG IETS PERSOONLIJKER?

PLACE TO BE?

Dan kun je op maandag of dinsdag terecht op afspraak. Omgekeerd,
ga je er met je vriendinnen graag even bij zitten? Dan kun je je zeker
vinden in het concept ‘vriendinnenmiddag’: met een extraatje en een
hapje en een drankje kan dat zeker niet stuk.
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De winkel zelf is met 300 m² zeer ruim en uitgerust met airco. Het assortiment is ook veel breder dan je denkt: je kunt er ook terecht voor
schoenen die bedoeld zijn voor extra brede voeten, accessoires, etc.
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Sandy onderschat de zoektocht naar toffe mode binnen deze maatjes
zeker niet. Vaak is dit een prijzige zaak en het zijn naar haar zeggen al
te vaak ‘hobbezakken’.

ONZE MERKEN
Atmos, Brantex, Brax, Carmakoma, Fox Factor,
Exxcellent, Junarose, Mac, Mat, Maxima, Milano, Open
End, Tom Tailer, Vera Moda Curvy, Zhenzi,...

GRANDIOOZ
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ma -di: op afspraak / wo-do-vr: 12u-18u / za: 10u-17u / zo: gesloten
Elke eerste donderdag van de maand open tot 20u

