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SILVERBACK

Tattoo

N I E U W S B R I E F

Met veel trots stellen we jullie
onze eerste nieuwsbrief voor.
Sociale media is een mooi
platform om je klanten op de
hoogte te houden van het reilen
en zeilen van je zaak, maar we
merken toch steeds vaker op
dat niet alle informatie tot bij
onze klanten geraakt. Daarom
hebben we de Silverback
nieuwsbrief in het leven
geroepen. Hopelijk zijn jullie
even enthousiast als wij en tillen
jullie op deze manier Silverback
tattoo mee naar een hoger
niveau.
Ken je iemand die ook interesse
kan hebben in Silverback
tattoo? Stuur snel onderstaand
tekstje met bijhorend link door.
Elke maand geven we een
cadeaubon van 50 euro weg
aan de persoon die ons de
meeste nieuwe volgers bezorgd
op Instagram en/of Facebook.

Onze eerste gastartiest
Wanneer jullie op zaterdag onze eerste
nieuwsbrief in jullie mailbox
ontvangen, komt bij ons op zondag
onze allereerste gastartiest toe in de
zaak. Santiago is een artiest met
Colombiaanse roots, gevestigd in
Barcelona. Zijn stijl ligt net als Hans in
realisme maar ook in kleur. En, zeker
niet onbelangrijk, Santiago is een
specialist in covers. Dus nog een oude
tribal of tramp stamp staan waar je
graag vanaf wil. Santiago is ‘the man
you need‘. 😉
We hopen dat hij zich snel thuis voelt
bij ons in de shop, we hebben hem
alvast voorzien van een gezellige
woonruimte.

Volgende conventie

De volgende tattoo conventie waar je
ons kan terugvinden is voor ons een
beetje als een thuismatch. 29 en 30
oktober staan we namelijk met onze
beide resident artists, Hans en Kesley,
op de tattooconventie in Herselt.
Nog geen plannen het laatste
weekend van oktober? Kom zeker
langs!

Leuke actie van de tattooshop in Mol Millegem,
Silverback tattoo
(geen spam of virus)
https://forms.office.com/r/6PcnAcxCL0
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Nieuwe actie!!!
volg ons op Instagram en/of Facebook
(Silverbacktattoo_mol)

Onze nieuwsbrief volgen wil ook
zeggen; als eerste op de hoogte
worden gehouden over onze nieuwe
acties!
En een allereerste nieuwsbrief kan
alleen maar goed zijn als er een knaller
van een actie aan vast hangt!
Wat valt er te winnen?

bekijk ons filmpje en raadt hoeveel dagen
Hans heeft gewerkt aan alle tattoos die te
zien zijn in deze compilatie
noteer het aantal dagen in de comment
onder het bericht en tag hierbij 2 vrienden

Cadeaubon 300 euro
Cadeaubon 200 euro
Cadeaubon 100 euro

Deel deze actie in je verhaal
(vergeet ons hierbij zeker niet te taggen anders
zien we je deelactie niet)

WAT MOET JE DOEN?

De winnaars worden bekend gemaakt bij de
volgende nieuwsbrief en op sociale media
op 17 oktober.
(meer informatie in de actie op social media)

1 oktober 19U30 komt de actie online, wees er snel bij 😉

Nodig je vrienden uit voor onze
nieuwsbrief door onderstaande link
door te sturen. Alvast bedankt ☺️
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