NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) - november 2020
!! LEUK NIEUWS !!
Kledingrek 100ste exemplaar !

Vorige week is het 100ste kledingrek/multifunctionele muurladder besteld en in de planning
opgenomen; super leuk dat er zoveel kledingladders van dR-am in Nederland en België gebruikt
worden! HvB te Eemnes is de gelukkige. Bij zijn bestelling zal hij een feestelijke attentie ontvangen.
We gaan door naar de volgende mijlpaal!
Nog niet in het bezit van zo’n handige ladder, kijk dan op https://www.dr-am.nl/ladders/
Nieuw in het assortiment
Altijd leuk als een klant met een verzoek komt. Zo kreeg ik onlangs het verzoek om een boekenstandaard te maken om mooie (foto)boeken te etaleren. Zoiets bestaat op zich al, maar door wat
aanpassingen aan een bestaand model is er weer een uniek dR-am-model ontstaan. Het prototype in
mdf is inmiddels opgeleverd om uit te proberen. Het boek dat erop gelegd wordt, ligt niet plat maar
komt iets schuin omhoog te liggen.
Binnenkort is deze standaard ook in de webshop te koop; niet alleen handig voor foto- en
reisboeken, maar ook voor kookboeken en qua afmetingen op maat te maken. Nu al belangstelling ?
neem dan even contact op via https://www.dr-am.nl/contact/
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Webshop
Met Sinterklaas en Kerst in het verschiet, heb ik op Instagram en Facebook een bericht geplaatst.
Omdat ik mij realiseer dat niet iedereen hierop kijkt, hieronder voor u het bericht:
Sinterklaas of Kerst; iemand verrassen met een mooi houten kado! Deze producten zijn ambachtelijk
gemaakt en op voorraad; dus direct leverbaar. Www.dr-am/shop-op-voorraad/ .
Wees er snel bij, want op = op!
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Mogelijkheden
Heeft u zelf een idee en staat het (nog) niet in mijn webshop, dan kunnen we de mogelijkheden
bespreken. U kunt mij altijd even mailen of bellen. Zie voor mijn gegevens https://www.dram.nl/contact/.
Tot snel in de webshop?
Houd afstand en blijf gezond!
Mocht ik u niet meer spreken, dan alvast mooie feestdagen en een gezond 2021!

Met vriendelijke groet,
Wilma de Ruiter

➔ N.B.: de werkplaats is gesloten van 24 december 2020 tot en met 3 januari 2021.

U ontvangst deze nieuwsbrief omdat u in het verleden een ambachtelijk gemaakt product bij mij heeft besteld, van iemand
cadeau heeft gekregen, of – geheel vrijblijvend – kenbaar heeft gemaakt belangstelling te hebben voor (één van) mijn
producten. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar dramnl@dr-am.nl.
Website
Heeft u een product van dR-am in uw bezit (gekocht of gekregen) en bent u daarover tevreden, dan zou ik het erg leuk
vinden als u een recensie/beoordeling schrijft op de website. Hiervoor is ruimte onder het betreffende product. Door deze
interactie gaat de website wat meer leven. Alvast bedankt!
Social media
dR-am is te liken en te volgen op facebook en op Instagram.
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