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Voorjaar- en Zomercollectie 2019
Trend: Witte schoenen zijn nog steeds de trend!
Voor de jongens bestaat de collectie dit jaar uit een sportieve look waarbij
navy-blauw, zwart en wit vaak gecombineerd worden met vrolijke kleuren.
Voor de meisjes zien we veel wit gecombineerd met prints. Daarnaast is er
een uitgebreide vrolijke sandalencollectie. Dit jaar zijn de sandalen met een
dichte hiel zelfs te verkrijgen tot en met maat 30.

Kom ook sparen bij Fidgety Fit en ToFF!
Wij hebben vanaf nu een extra
service naar onze klanten toe.
Iedere euro is één spaarpunt
waard.
“Hoe langer u spaart, hoe meer
worden uw spaarpunten waard!”
Het enige wat u hiervoor hoeft te
doen is uw gegevens achter te
laten in het klantenbestand. U
krijgt namelijk geen pas, maar de
punten worden genoteerd bij uw
gegevens.

Nieuwe look in ToFF
De Piedro Sportschoenen zijn zo gewild
Dat ze vanaf nu op een eigen wand in
ToFF worden gepresenteerd. Zo “Cool”!

Let op !
Voor het passen van de schoenen, graag sokken meenemen die niet al te dik
zijn.

Informatief.
Houdt u er rekening mee dat u tijdens drukte in de winkel een nummertje
trekt. En probeert u alstublieft met de jongsten onder de vier de woensdagen zaterdagmiddag te vermijden .
Een kind kiest graag voor zacht schoeisel zoals schoenen die geen
hielversteviging of een te verend voetbed hebben. De voeten krijgen dan
minder steun en de enkels worden niet recht gehouden. Wanneer dit
schoeisel te lang en te vaak gedragen wordt, kan de stand van de voeten en
de benen verwaarloosd worden. Dit kan op korte termijn resulteren in
klachten zoals sneller vermoeid, pijn in de enkels, pijn in de knieën of pijn in
de heupen.

Slijtage en Poetsen!
In de zomer merken wij dat algemeen dagelijkse loopschoenen sneller slijten
vanwege het vele buiten spelen. Zandbakken, glijbanen, loopkarren en
voetballen zijn dan de grootste boosdoeners. U kunt overwegen om voor uw
kind een speelschoen aan te schaffen speciaal voor deze sportieve
activiteiten. Gympjes of sportschoenen zijn, zoals de naam al aangeeft, voor
deze activiteiten de beste schoenen.
Door regelmatig schoenen te verzorgen blijven deze langer mooi. U
voorkomt dan dat leer uitgedroogd raakt en dat er weervlekken op de
schoenen ontstaan. Ook kunt u de schoenen makkelijker schoon krijgen als
deze behandeld zijn met een water en vuilafstotende spray. Glad lederen
schoenen kunt u het beste 1 keer per week invetten met neutraal ledervet.
Nubuck en Suède kunt u het beste 2 keer per week inspuiten met een wateren vuilafstotende en of verzorgende spray.
Licht gekleurde schoenen zijn moeilijker te poetsen dan donker gekleurde
schoenen. Bent u geen poetser dan kunt u dus het beste voor een donkere
kleur kiezen.

Mailing.
Mocht u geen prijs meer stellen op email van ons geeft u dat dan door bij uw
volgend bezoek aan de winkel of via ons E-mailadres fidgetyfit@planet.nl .

Uitverkoop van de voorjaarscollectie.
De vooruitverkoop start vanaf dinsdag 4 juni 2019 ; de reguliere
uitverkoop begint vervolgens op dinsdag 11 juni 2019. U krijgt tzt
nog een herinneringsmail van ons.
Graag tot ziens in de winkel, Het team van Fidgety Fit

. . . en een schoen die goed zit is van . . .

