2018 is een jubileumjaar voor onze vestiging in Heerenveen.
We bestaan namelijk
jaar in Heerenveen !!!
Natuurlijk is dit mede mogelijk gemaakt door u als klant.
Daarom gaan we u deelgenoot maken van dit feest !

€10.000,- aan prijzen !
10 x een verloting met een artikel naar uw keuze !
GRATIS workshops i.s.m. : De Noord Nederlandse Academie
Voor meer informatie en inschrijven :

http://www.noordnederlandseacademie.nl

Wilt u kans maken op een van deze fantastische prijzen:
deponeer dan het deelname formulier in een van de
boxen die in onze vestiging in Heerenveen staan.
Bij elke besteding ontvangt u een deelname formulier.
Deze dient volledig ingevuld in een door u bepaalde box
gedeponeerd te worden. U bepaalt zelf voor welke prijs u gaat.
x dit jaar gaan er fantastische prijzen uit !
Elke laatste vrijdag van de maand maken wij
de winnaar bekend via het sociale media
en op onze website van Pedimed .
OPENDAGEN HEERENVEEN 23 en 24 MAART.
Alleen in onze vestiging in Heerenveen hebben we
23 en 24 maart extra opendagen met GRATIS workshops,
% korting op het gehele assortiment.
(exclusief de extra opendagen aanbiedingen)

Om het feest ook landelijk te vieren zijn er
maanden lang een like & win actie via Facebook.

% korting op je totale besteding (exclusief aanbiedingen)
bij Pedimed in de vestiging of via de webshop.
Prijswinnaars worden bekend gemaakt op 2e maandag van de maand.

Er zullen het gehele jaar door extra acties en
activiteiten zijn in onze vestiging in Heerenveen.
Volg ons op
Facebook en
Instagram
en blijf op de hoogte van de laatste akties.

Valt u dit jaar in de prijzen ?

IN WELKE BOX GAAT UW DEELNAME FORMULIER ?
1

Februari

2

opvangschaal

Maart

u bepaalt de kleur

Trolley
t.w.v. € 89,-

t.w.v. € 39,-

3

April

4

Hadewe Tas
u bepaalt welke
t.w.v. € 110,-

7

Augustus

Mei

Beensteun
met loupelamp
t.w.v. € 129,95

Hot Cabinet

Werkstoel zonder rug

klein

u bepaalt de kleur

t.w.v. € 169,-

t.w.v. € 179,-

Werkstoel
met rug

Hadewe Pedicure motor
droogtechniek

U bepaalt de kleur

Auroria

t.w.v. € 279,-

t.w.v. € 1549,-

Hadewe Pedicure motor
Nattechniek
Hyperios 4 Plus
t.w.v. € 1699,-

In november sluiten we af met de klapper:
Een GRATIS behandelstoel, U bepaalt schoonheid- of Pedicure- stoel !!!

t.w.v. € 2795,-

vraag naar de voorwaarden in onze vestiging in Heerenveen

