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THE CUSTOMMADE COLLECTION  .  SMOKING

Hej Hansen,

SUPER SUPER den er godkendt… du må gerne sende den ud i aften eller imorgen formiddag… TAK !!!
Og den forgående NYHEDSBREV må du gerne ligge på www.siden.

Go ´aften og hils !!!

Nielsen

De bedste hilsner / Best regards

Kurt Bach

Bach Company
Strandvejen 163, 1. tv
2900 Hellerup

M +45 4013 8866
kb@bachcompany.dk
www.bachcompany.dk
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Smoking/Black Tie er en klassiker til gallafest, bryllup eller nytårsa�en.

En smoking er som udgangspunkt sort. I denne sæson har vi flere nyheder i 
spændende kvaliteter som uld/mohair samt nye blå klassiske farver.

Når du har valgt metervarer, design og fået taget mål til din smoking, er den til 
levering 4 til 5 uger e�er.

Du kan også benytte dig af min RØDE KORS/ BYT til NYT kampagnen til en 
moderigtig  smoking, du er så med til at gøre noget for andre og passe på 
miljøet.

Med min BYT til NYT-kampagne får du ikke blot det moderigtige look, du er også 
med til at gøre noget for andre og passe på miljøet.

Som registreret kunde kan du frem til 20. november få 750 kroner i rabat på din 
nye smoking. Du skal blot medbringe en gammel smoking, som jeg leverer til 
Røde Kors. 

Jeg har indgået en a�ale med Dansk Røde Kors om genbrug af aflagt tøj. Din 
gamle smoking sælges i deres butikker og pengene går til velgørenhed. De 
smokinger der ikke bliver solgt sendes til et U-land, hvor de genanvendes. 
 

Du er velkommen til at kontakte mig på telefon +45 4013 8866 eller send en mail 
på kb@bachcompany.dk. 

Du kan også booke et møde på www.bachcompany.dk. KLIK HER 
Inden mødet vil jeg kontakte dig for en dialog om muligheder, priser og 
leveringstid.

Med venlig hilsen

Kurt Bach
”The Feeling of Custom Made”
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