at
al

Veldhovens Weekblad . woensdag 2 maart 2o15 .15

Modezza in Veldhouen
is méér dan mode
Modezza in't Citycentrum
in Veldhoven is de
damesmodezaak met
vlotte mode vanaf
maat 40, is moderne
Iifestyle, z'ljn blinkendé
modeaccessoires, is
knusjes wonen en is
gezellig winkelen. De

damesmodewinkel is

24uut per dag open!
Want Modezza heeft een

Eigenaresse Tessa van Lieshouts droom was om van Modezza
een echte'belevingswinkel' te maken.

eigen webwinkel:www.
modezza.nl.
In het hart van 't
Citycentrum aan het Meiveld
161 inVeldhoven, valt Modezza direct op. In de grote, Iichte
vELDHovEN -

etalages'showen modepoppe4

de laatste modetrends. Maar
daar blijft het niet bij. Talrijke

woon- en

modeaccessoires

kleuren de etalages: fleurige
kussens en biipassende kaar-

sen, stijlvolle kandelaars en

windlichten, aparte vazen
in moderne kleuren, unieke
fotolijsten en vele andere cadeauartikelen, Dót maakt Modezzauniek: Modezza is méér
dan alleen mode!
Eigenaresse Tessa van Lies-

hout is geen vreemde

in

't

mer weet ze zich telkens weer

line winkelen hebben we de

onderscheidend te profileren.
Haar droom was om van Modezza een echte 'belevingswinkel'te maken: een winkel
waar mensen naartoe komen
om te beleven en te genieten.
Sinds de uitbreiding h 201.4
is Modezza een opvallende

webshop: lekker gemakkelijk
en met een gratis verzend- en
retourservice. Zo combineren
we met Modezzahet persoonliike, dorpse karakter met een
moderne, regionale en lande-

in het winkel-

lijke uitstraling!".
Modezza is dagelijks geopend

van 9.30 tot 18.00 uur (op
hart van Veldhoven. Tessa maandag vanaf 11.00 uur en
vertelt: "Ondernemer zijn in. op zaterdag tot 17.00 uur).
eyecatcher

Veldhoven is ondernemen in

een omgeving met de gezellige uitstraling en het knusse

karakter van een dorp. Dat

zien we biivoorbeeld erg
sterk terug bij de bezoekers

in de winkel die hier komen
voor een gezellig praatie en

Citycentrum. Met haar jaren-

cle persoonlijke

lànge ervaring als onderne-

Voor degenen die liever on-

aandacht.

EIke vrijdagavond is hetkoopavond. Met een breed aanbod

aan modemerken en -stijlen,
heeft Modezza een passende
oplossing voor elk figuur en
elke portemonnee. En Modezza biedt vele leuke cadeautjes
om jezelf of een ander mee te
verwennen! Modezza is more
fashion & lifestyle.

