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Nyhedsbrev fra Massageriet i Søborg. 
 

 

Kære kunde i Massageriet,  

 

Julen nærmer sig med raketfart, og da vi – helt utraditionelt – ikke 

tager til La Santa Sport en uge før jul i år, men i stedet bliver hjemme 

hele december, så synes jeg at jeg skal hygge ekstra meget om mine 

kunder .  Derfor har jeg lavet en lille julekonkurrence, hvor der 

ugentligt bliver trukket en præmie,- samt en lidt større præmie som 

bliver trukket til den heldige vinder den 22. december. Behøver jeg 

sige at præmierne kan bruges til at holde kroppen vedlige??  Det 

eneste du skal gøre for at deltage, er at reservere en tid til en 

behandling som ligger i december (men skynd dig, for der er rift om 

pladserne), eller købe et gavekort – det kunne jo være du lige stod 

og manglede en julegave, adventsgave eller mandelgave  

 

Husk at du kan booke tider online på www.massageriet.dk  

 

Jeg prøver at være en smule mere aktiv på min facebookside ”Massageriet 

i Søborg”, hvor jeg blandt andet skriver lidt om, hvilke problemstillinger 

jeg møder i klinikken, og hvordan jeg tackler dem. Jeg kommer nok til at 

lægge flere små-nyheder på facebooksiden i fremtiden, uden altid at lave 

nyhedsbrev på det hele, så hvis du vil være sikker på at følge med i alt 

hvad jeg laver i klinikken, og har du en facebookprofil, så kan du jo gå ind og like min side  

 

Jeg holder dog fri mellem jul og nytår, da klinikken trænger til en klat maling og lidt nyt på 

væggene – så kan jeg bruge kræfterne på det i stedet for at spæne rundt på La Santa Sport!  

 

Jeg vil gerne sende en hilsen til alle mine dejlige kunder 

og ønske jer en god jul og et skønt nytår! 

I er alle som en unikke og vigtige mennesker, og den 

bedste gave for mig, er når det lykkes mig at holde jer 

smertefri, skadefri, eller bare gøre en lille positiv forskel 

for jer i en travl hverdag – tak fordi I vælger mig og viser 

mig den tillid. 

 

Jeg glæder mig til 2018 og håber vi ses i klinikken  

 

Mange julehilsner 

Inger 
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