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Met onze eerste e-nieuwsbrief houden wij je graag op de hoogte van nieuwe
wetenswaardigheden en verdere ontwikkelingen rond Pick & Spend.
Half jaar Keizersgracht
Wij zijn blij en trots op het feit dat we officieel al een half jaar gevestigd zijn op de Keizersgracht
300. Dit hebben wij vandaag vereeuwigd door het plaatsen in de stoep van drie bakstenen
waarop onze naam staat geschilderd.

Nieuwe merken
Wij hebben ons kledingassortiment verder uitgebreid hebben met de een aantal mooie en
bijzonder merken: Please, American Vintage, Black Orchid, Liu Jo en Annette Görtz.

Evenementen
Als Pick & Spend richten wij ons daarnaast op kleinschalige lifestyle events. Zo hadden wij
midden april onze eerste editie van de Whisky tasting & nosing. Op Facebook hebben wij een
fotocollage geplaatst, zodat je het whisky event kan ‘herbeleven’ met daarbij verschillende
testimonials.
16 mei aanstaande hosten wij onze tweede whisky tasting in ons sfeervolle grachtenpand! Deze
whisky proeverij is in samenwerking met het whisky festival “The Spirit of Amsterdam”. Hier
kunt u genieten van een aantal fraaie (malt) whisky's waaronder een mooie blend, een
exclusieve malt en een speciale uitgave, ook wel 'expressions' genoemd.
De whisky proeverij wordt verzorgd door onze gastheer Richard van Nieuwenhoven Helbach.
Met veel passie en gedrevenheid zal hij ook vertellen over het ontstaan van de 'godendrank'
whisky.

Onze evenementenkalender 2014
Evenement
Exclusieve whisky tasting
Johnny Loco bike tour *
Biologische wijnproeverij
Pop-up gallery
Exclusieve champagne proeverij &
diner
Exclusieve champagne proeverij &
diner

Datum
16 mei
20 juni
12 september
17 oktober

Locatie
P&S Keizersgracht
P&S Gelderlandplein
P&S Keizersgracht
P&S Keizersgracht

Prijs
€20,€25,€40,-

14 november

P&S Keizersgracht

€65,-

12 december

P&S Keizersgracht

€65,-

Wil je je graag aanmelden voor één van bovenstaande evenementen en je plek al verzilveren,

click hier
Wij vertrouwen je met deze nieuwsbrief naar behoren te hebben geïnformeerd. Met een klein
aantal nieuwsbrieven houden wij je in het komend jaar graag op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen. Wij hopen jou ook graag weer te begroeten in de winkel of een van onze
evenementen.

Facebook:
Like ons op: www.facebook.com/pickandspend Als jij een leuke foto hebt van
spullen die je gekocht hebt bij Pick & Spend, stuur deze dan naar ons toe en dan
plaatsen wij deze op Facebook.

www.pickandspend.com
info@pickandspend.com
Keizersgracht 300 & Gelderlandplein 80-84

020.331.95.68

