
www.danmarksseniorshop.dk

Vi gør det nemt

Velkommen på www.danmarksseniorshop.dk

- og som din mobile tøjbutik glæder vi 
os til at vise dig vores store og fl otte 
udvalg af moderne kvalitetstøj til både 
damer og herrer. 

HOVEDKONTOR
 Administration & varemodtagelse:
Skræntevej 20, 3210 Vejby.
Telefon 3116 0293. 

BUTIK
Birkerød Kongevej 102, 3460 Birkerød.
Telefon 5378 2270,
mail: info@danmarksseniorshop.dk 
Se åbningstider på hjemmesiden.

Der kan bestilles tid til besøg i butik-
ken for grupper og/eller handicappede.

DANMARKS SENIOR SHOP SJÆLLAND APS · KOLLEKTION FORÅR 2018

Din mobile tøjbutik
DANMARKS SENIOR SHOP SJÆLLAND APS · KOLLEKTION FORÅR 2018

NÆSTE AFTALE FINDER STED

 Maria Hav 
T 5376 2271 

Winnie Ziegler 
T 5376 2270 

Lejla Lindekilde 
T 5377 2269

Bettina Melander 
T 5376 2269 
 

Tove Kerlauge
T 5378 2270

       VI MEDBRINGER ALTID:

· Komplet tøjbutik

· Udsøgt betjening

· Righoldigt udvalg

· En god oplevelse...

NYHEDSe og køb vort storeudvalg af lækkerttøj i vores webshop:www.lejla.dk

MELD 

DIG TIL VORT 

NYHEDSBREV

ALLEREDE

I DAG



Danmarks Senior Shop har 3 
biler der arbejder på hele Sjæl-
land med udgangspunkt fra vort 
centrallager og butik i Birkerød. 

Vi er et professionelt team af 
dygtige fagfolk, der sætter en 
ære i at vejlede landets seniorer 
til at klæde sig elegant.

NYHED
Som et nyt tiltalg tilbyder vi nu 
også en smart og brugervenlig 
webshop med vort store udvalg 
af tøj til både mænd og kvinder. 

Denne del af virksomheden er 
opkaldt efter virksomhedens 
grundlægger Lejla Lindekilde 
og kan fi ndes på: www.lejla.dk

Din mobile tøjbutik
- tilbyder tre muligheder for besøg hos jer:

· Dametøj i str. 36-56

· Herretøj

· Perfekt pasform og høj kvalitet

· Tøj fra de bedste leverandører

MOBIL TØJBUTIK 

Vi opstiller en komplet 
tøjbutik hos jer, så alle 
kan se og handle hos os. 
Kontant og dankort.
Beregn ca. 2-3 timer

+ FREMVISNING 

Vi viser og taler også om 
sæsonens kollektion/pro-
dukter, dog uden brug af 
modeller. 
Beregn ca. 3-4 timer

+ MODESHOW 

Vi låner fi re af jeres gæs-
ter, som vi klæder smukt 
på til et fl ot modeshow. 
Varighed ca. 45 min.
Beregn ca. 4-5 timer

       DIN MOBILE TØJBUTIK TILBYDER:

Kontakt os for en uforpligtende snak eller book besøg på telefon 3116 0293 www.lejla.dk

I skal blot sørge for et lokale og 
at invitere gæsterne og gerne 
være vært for en kop kaff e og 
en småkage for hyggens skyld.

Vi kommer med en unik spe-
cialkollektion af moderigtigt 
og behageligt tøj fra de bedste 
leverandører i branchen, og 
sørger for at klæde Danmarks 
seniorer smukt og elegant på.

Ønskes besøg er du altid meget 
velkommen til at kontakte os.

Vores besøg er vederlagsfrit 
for kunden.
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