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Tattoo

N I E U W S B R I E F

De voorbije twee weken
draaiden bij ons vooral rond
onze gastartiest, Santiago. De
mensen onder jullie die ons al
volgen op sociale media zullen
al zeker enkele werkjes van hem
hebben zien verschijnen, maar
via deze weg tonen we jullie ook
graag enkele van zijn toppers.
Het werken met gastartiesten is
voor iedereen van ons wel even
een aanpassing geweest. Van
eigen ruimte, tot extra eten,
voorzien van fitness
abonnementen en het
verkennen van ons eigen Mol.
Het komt er allemaal bij kijken,
maar vooral ook het opbouwen
van een wederzijds vertrouwen…
….dat vertrouwen is wel de
meest belangrijke pilaar in heel
het verhaal met gastartiesten.
Zowel tussen onszelf en de
artiest, alsook het vertrouwen
van onze klanten in de artiest.

Een meerwaarde in
onze shop!
Wel… we kunnen met veel trots
zeggen dat Santiago wel degelijk
een mooie meerwaarde biedt
aan onze shop. Hij heeft
prachtige werken neergezet,
maar heeft zich ook bewezen als
fijne gast!
We kondigen dan ook met veel
plezier aan dat Santiago in het
voorjaar van 2023 terugkomt
naar onze shop en er zijn alvast
10 dagen ingeboekt voor zijn
terugkomst!
Hij gaat zich die periode vooral
mogen toeleggen op het coveren
van oude tattoo’s, zijn
specialisatie. Heb je dus zelf nog
een tatto die je liever niet meer
op je lichaam ziet? Of je laat
graag een ander werkje zetten
door Santiago, neem contact
met ons op en wij kunnen je heel
zeker verder helpen
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Nieuwe actie!!!
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De win
Plaats 3 voor 100 euro:
Lieselotte Mattijs
Plaats 2 voor 200 euro:
Astrid Alen
Plaats 3 voor 300 euro:
Baloe 77
Winnaars mogen ons
contacteren via sociale
media

We hadden ook een nieuwe actie lopende!
🎉🎉🎉

De vraag die moest beantwoord worden om kans
te maken op de cadeaubon van 100, 200 of 300
euro, was de vraag hoeveel sessies Hans had
gewerkt aan de tattoo’s die we hebben getoond in
het filmpje horend bij de actie.

Er waren meer dan 3 mensen met het juiste
antwoord! We hebben dus via loting 3 winnaars
gekozen!

Loting zichtbaar via sociale media
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