
 

Vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar info@twentelektra.nl of bel 0800-1234. 

Klik hier om je af te melden voor onze nieuwsbrief. 
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TwentElektra 

Al tien jaar een vertrouwde naam in heel Twente 

 

 

 

 

Spectaculaire actie bij feestelijke opening tweede filiaal in Hengelo 

Op vrijdag 25 september is het eindelijk zover! Op die dag is de feestelijke opening van ons tweede filiaal in 

Hengelo. Dit vieren we met een spetterende actie: de eerste 25 bezoekers krijgen bij hun aankoop gratis een stel 

volledig draadloze oordopjes van JBL ter waarde van 100 euro. Lees meer over ons nieuwe filiaal. 

Extra korting voor nieuwsbrieflezers 

Lezers van deze nieuwsbrief krijgen tot en met 31 oktober 10% extra korting bij ons nieuwe filiaal in Hengelo. De 

korting geldt voor alle aankopen vanaf 50 euro en is ook geldig in combinatie met andere acties. Laat deze 

nieuwsbrief zien bij de kassa (op papier of op je mobiel) en de korting wordt meteen verrekend. 

Kleurwedstrijd voor alle leeftijden 

Om de opening van ons nieuwe filiaal te vieren, houden we ook een kleurwedstrijd. Niet alleen voor kinderen, 

maar ook voor volwassen. Kleuren is namelijk helemaal hip en ook nog eens heerlijk ontspannend – en een beetje 

ontspanning hebben we in deze roerige tijden allemaal nodig. Klik hier voor de kinderkleurplaat, hier voor de 

volwassenkleurplaat en hier voor de geweldige prijzen die je kunt winnen. 

Volg onze vloggende vestigingsmanager 

Een nieuw filiaal opzetten is een hele klus. De uitbraak van het coronavirus maakte de uitdaging alleen maar 

groter. Onze vestigingsmanager is al sinds februari bezig met ons nieuwe filiaal en hij houdt sindsdien een vlog bij. 

Lekkages, zoekgeraakte containers met elektronica, thuiswerkstress en gymganzenbord, hij slaat zich overal 

manmoedig doorheen. Check snel ons YouTube-kanaal! 

 

Online winactie voor snotneuzen 

Heb jij vrijdag verkoudheidsklachten? Dan blijf je natuurlijk thuis. Speciaal voor iedereen die verkouden is, houden 

we vrijdag een live-uitzending vanuit de winkel. Tussen 9 en 10 organiseren we voor al onze internetkijkers een 

quiz, waarmee je echt superleuke prijzen kunt winnen. 
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