Nyhedsbrev marts 2014

Så kan vi vist godt sige, at foråret er kommet og vi glæder os til en ny sæson ved havedammen.
Bemærk i den forbindelse de ændrede åbningstider per 1. april, se nederst i nyhedsbrevet.
Butikken er fyldt op med varer og vi er helt klar til, at I kan udskifte Jeres UV rør, rense dammen
(Leje støvsuger) tilsætte filter start og købe opstartsfoder.

I uge 10 var Søren i Japan, det blev til et varieret udvalg af større og mindre koier, indkøbt både i det
nordlige og sydlige Japan. Vi har fået dem alle hjem fra Japan i god behold og de går nu i
karantænen. De vil efter endt karantæne, være at se i butikken i Påsken. Så kig forbi!

Salgslisten vil igen være klar i løbet af April.

Salgslisten med koi er nede lige nu, da vi er ved at tage billeder af de nye koi, det nye
opdaterede katalog vil være færdigt medio april.

Så er det også tid til at forny dit klub Markusan stjernekort.

Fordelene ved stjernekortet er mange, du får:
Fast kontant rabat på køb af tilbehør * (filtre, pumper, foder, osv.)
Rabatten af det enkelte varekøb kan du vælge, enten som:
- 5 % kontant rabat der fratrækkes ved kassen, eller som
- 10 % til indkøb af koi- og havedamsfisk.
Prisen for et klubkort er 250,- pr. år og det følger kalenderåret
*gælder dog ikke tilbudsvarer
Vi vil også køre et par kurser i år, men søger at høre fra Jer hvad det skal være. Send os gerne en
mail med forslag, så vil vi forsøge at opfylde så mange ønsker som muligt.
I ugen op til Påske sender vi påsketilbuddene ud, så hold øje med nyhedsbrevet.
HUSK, at I altid er velkomne til at kontakte os udenfor vores åbningstider og høre om det er muligt at
kigge forbi.
Vi har dog lukket søndag den 6. april – grundet deltagelse på kursus ved JPD Foder.

Rigtig godt forår, vi glæder os til at se Jer til en ny sæson ved havedammen.
Med venlig hilsen Søren og Lise Markussen.

