(Hezemeer- mail)

Beste Hezemeer-klant,
Heeft u uw beurtenkaart al op zak? Vergeten? Stel uw aankoop dan niet langer uit en profiteer
nu van ons unieke aanbod, want de jaarlijkse abonnementenactie gaat zijn laatste week in!
Nog tot en met 30 september doet u voordeel met volgende zeer aantrekkelijke prijzen:
- een 20-beurtenkaart aan 310 i.p.v. 340 euro, of 30 euro korting!
m.a.w.: 15,5 i.p.v. 20 euro per beurt!
- een 10-beurtenkaart aan 165 i.p.v. 180 euro, of 15 euro korting!
m.a.w.: 16,5 i.p.v. 20 euro per beurt!
Reageer nu want volgende week is het écht te laat. U kunt ook per overschrijving bestellen
op rek.nr. 414-4183662-88. Bij ontvangst wordt het abonnement u dan per post toegestuurd.
Nieuwe plannen voor onze nieuwbouw
U heeft het wellicht reeds vernomen: door omstandigheden is de geplande nieuwbouw voor
de uitbreiding van Hezemeer-Beauty uitgesteld.
Van uitstel komt bij ons echter beslist geen afstel! Integendeel: Hezemeer werkt reeds aan
gloednieuw concept voor de broodnodige uitbreiding van onze Beauty-afdeling. Bedoeling is
om de plannen grondig aan te passen om nóg beter aan uw wensen te voldoen.
Momenteel wordt een ontwerp opgemaakt om de nieuwbouw op te trekken naast de huidige
gebouwen, in plaats van een extra verdieping te bouwen zoals eerder was voorzien.

Hezemeer in de media: beslist de moeite waard!
Hezemeer slaat de handen in mekaar met een aantal tijdschriften. Profiteer er nu van!
Met het weekblad Flair werd een speciaal ‘Flair-arrangement’ uitgewerkt. In de editie van 23
september vindt u een bon. Daarmee kunnen twee lezers tussen 24 september en 19 november
‘voor de prijs van één’ genieten van een speciale ‘Flair-verwendag’ in Hezemeer.
Ook het ‘Touring Wegenhulp’- magazine pakt uit met een speciaal arrangement in Hezemeer.
Voor amper 135 euro krijgen de lezers een verwenpogramma voorgeschoteld, inclusief sauna,
drankje, gelaatsreiniging met anti-stressmasker, relaxmassage met etherische oliën, een
ontgiftende algenpakking met gepersonaliseerde etherische oliën, een beurt in de zonnebanksnelbruiner en een dagmenu of salade naar keuze.
Tot slot verwent ook het blad ‘Nest’ zijn lezers met 10 Hezemeer-dagarrangementen ter
waarde van telkens 142,75 euro. Meer info in de krantenwinkel!

