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COOL SHOE en COOL EYEWEAR
zijn klaar voor 2020

COOLSHOE
In 1982 begon Cool Shoe in California. Momenteel is het merk uitgegroeid tot een
sterke speler op de Europese markt. De Original is letterlijk en figuurlijk
blikvanger. Maar daarnaast levert Cool Shoe ook een uitgebalanceerd assortiment
slippers voor heren, dames en kids. Scherp geprijst met hoge marges kenmerkt Cool
Shoe zich bovendien door een prima kwaliteit, hoog draagcomfort en een
klantgerichte aanpak.
Check de nieuwste Summer catalogus!

SUMMER CATALOGUS
Check de nieuwste Original catalogus!

ORIGINAL CATALOGUS

COOL EYEWEAR
Maar het merk is meer dan slippers alleen. Wat te denken van de lijn zonnebrillen
onder het label Cool Eyewear. Deze zonnebrillen zijn zonder meer zeer
concurrerend in prijs en marges. Voor elk wat wils, zowel sportief als modieus (of
allebei!).
Check de nieuwste catalogus!

MEER INFORMATIE

Bestel nu COOL SHOE en COOL EYEWEAR
De deadline voor pre orders zomer 2020 is dit jaar vroeg en wel op vrijdag 23
augustus 2019. Zowel Cool Shoe als Cool Eyewear worden binnen de Benelux
exclusief geleverd door BLS Outdoor. Neem contact op voor een prijslijst. En
uiteraard komen wij graag langs met een monstercollectie voor de deadline van 23
augustus a.s.
Kijk ook eens op www.blsoutdoor.nl en laat u verrassen door ons merkenpakket op
het gebied van funsport/actionsport, outdoor en lifestyle.

BEZOEK ONZE WEBSITE

Wil je meer weten over BLS Outdoor en de merken die wij vertegenwoordigen? Surf
naar onze site, like ons op Facebook, volg ons op Instagram, lees ons op Twitter of
bekijk ons op Youtube. BLS Outdoor is jong, eigentijds, fris en van alle markten thuis!
We vertellen je graag meer, dus bel of mail; wij staan voor je klaar!
U heeft zich eerder aangemeld voor deze nieuwsbrief of bent als relatie van BLS Outdoor geregistreerd voor
deze nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbief niet meer willen ontvangen dan kun zich hier afmelden.
Voeg ons emailadres toe aan uw adresboek, om te voorkomen dat ze als spam gemarkeerd worden.

More info and products? Check bls outdoor website

