Tolpoortstraat 55 - 9800 Deinze
info@pralinja.be - 09/330 06 94
Open: Ma 14-17u30 Di-Za 9u30 - 18u

Beste,
De zomer loopt op z’n laatste benen, de scholen hebben de deuren terug open gegooid en ook in het
bedrijfsleven draait alles weer op volle toeren.
Ook wij zijn helemaal klaar voor een mooi en druk najaar met o.a. de vernieuwde praline van de maand
van Valentino en een aantal nieuwe leveranciers voor leuke decoratie artikelen en nieuwe
geschenkideeën.
Vanaf september zijn we ook terug open op maandag middag (van 14u tot 17u30) en we hebben niet 1
maar 2 koopzondagen (1 en 22 september) dus ook 2 keer de mogelijkheid om te genieten van een
uitgebreid ontbijt (zie www.pralinja.be/ontbijt).
Redenen en kansen genoeg dus om even binnen te springen.
In deze nieuwsbrief:
Onze maandelijkse promo exclusief voor de nieuwsbrief lezers.
De praline van de maand
Interessante weetjes en activiteiten tijdens de komende maand.
Veel leesplezier en tot binnenkort
Anja & Bart

Promo van de maand
Praline in de kijker: Studentenhaver
Hou de moraal van je kinderen/kleinkinderen (of jezelf) op deze eerste
school/werkdagen op pijl. Onze studentenhaver zorgt voor extra energie (de
chocolade), gezonde essentiele vetten (de noten) en goeie suikers (de
rozijnen). Een ideaal tussendoortje of 4-uurtje dus.

Op vertoon van jouw persoonlijke code -> 200g à € 6,50 i.p.v. € 7,20
Thee in de kijker: Goede morgen
Terug op een normaal ritme komen na de vakantie is voor velen een strijd. Een tas ‘goede morgen’
kruiden mix (een mengeling van lemongrass, hibiscusbloesem, kruizemunt en zoethoutwortel) zal
mee zorgen voor een goed begin van je dag.

Op vertoon van jouw persoonlijke code -> 50g à € 2,00 i.p.v. € 2,40
Jouw persoonlijke code: xxx
Deze promo is persoonlijk en enkel voor ontvangers van de nieuwsbrief. Jouw code is uniek en geeft recht op 1x de promo van
de maand. Aanbod geldig t.e.m. 30/09/2019 of zolang de voorraad strekt.
Aanbod niet combineerbaar andere acties of de klantenkaart.
Inschrijven op de nieuwsbrief kan steeds via de site www.pralinja.be of in de winkel.

Praline van de maand
Na 2 maand rust is hij er weer, de praline van de maand. Zoals in eerdere
nieuwsbrieven aangegeven werd in juli het laatste ‘origine land’ aangedaan en krijgt de
‘praline van de maand’ vanaf deze maand een nieuwe wending.
Valentino gaat in september de humanitaire richting uit en steunt met de praline van
deze maand het project van Cocoa Horizon’s (https://www.cocoahorizons.org/). Een
organisatie die zich inzet voor het welzijn en de opleiding van kinderen in cacao telende
landen. Wie had ooit gedacht dat een chocolaatje zou kunnen helpen in de strijd tegen
kinderarbeid…
De Praline van de maand is gemaakt van melkchocolade met een amandelcrème
vulling.
Beschikbaar vanaf 11 september bij Pralinja, kom hem zeker proeven.

Ontbijt en koopzondag
Op zondag 22 september kan u opnieuw genieten van een heerlijk ontbijt bij Pralinja.
Vergeet niet om vooraf te reserveren.
Meer info op www.pralinja.be/ontbijt

Wenslepel
Binnenkort in ons assortiment, de ‘wenslepetjes’. Super leuk om toe
te voegen aan een pakketje of gewoon om iemand een origineel
cadeau te geven met een boodschap. Kom ze zeker ontdekken.

Thee thermos
Voor de liefhebbers van verse thee, eveneens binnenkort nieuw in ons
assortiment en nieuw op de markt, de T-bottel.
Speciaal ontwikkeld om je thee vers en warm te houden en ideaal voor
gebruik op kantoor, onderweg, … beschikbaar in verschillende kleuren.

Wistje-datje
Wist je dat de chocolade van Valentino zo lekker is omdat er enkel gebruik wordt gemaakt van de beste kwaliteit
Callebaut chocolade? Dit niet enkel voor de pralines maar ook voor de chocolade figuren van de sint, pasen, ...
Wist je dat je een overzicht van zowel onze pralines als onze theeën vindt op de website van Pralinja? Van beiden
kan je een PDF downloaden via de site en op basis hiervan vooraf je keuze maken.
Wist je dat je ook telefonisch of per mail je bestelling kan doorgeven? We zorgen ervoor dat alles klaar staat tegen
dat je langs komt of, indien nodig, komen we je bestelling brengen (enkel regio Deinze).

E-mail disclaimer: U ontvangt deze mail na uw toestemming om op de hoogte te worden gehouden van nieuws en acties van Pralinja. Indien u
deze mails niet meer wenst te ontvangen kan u zich steeds uitschrijven uit onze mailing lijst door hiervan melding te maken via info@pralinja.be.
U heeft het recht om op elk moment uw persoonsgegevens – die door Pralinja bewaard worden - op te vragen, te laten wijzigen of verwijderen. Dit
kan op eenvoudig verzoek via info@pralinja.be. Meer info, zie onze disclaimer

