
3-in-1 Glambag: van clutch tot schoudertas naar shopper
Daar is over nagedacht
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SAMENVATTING

Het bewijs dat praktisch ook heel stijlvol kan zijn: deze 3-in-1 tas van Glambag.nl is clutch,
schoudertas en shopper in één. Handig als je onverwacht gaat shoppen of juist spontaan een
avondje uit gaat. Ook praktisch voor op vakantie want zo hoef je maar één tas mee te nemen
en dat scheelt kostbare kofferruimte. Kortom, daar is over nagedacht.

De tas in verkrijgbaar in twee kleurencombinaties en heeft afneembare hengels en handige
opbergvakken. Boston Sidecar (mosgroen/cognac) en de Brandy Alexander (grey/taupe) zijn
gemaakt van Vegan leather, een diervriendelijk alternatief voor leer. Als je de tas als clutch
gebruikt heb je een veilige ritssluiting, in de andere twee varianten een magnetische
druksluiting.

De Boston Sidecar (mosgroen/cognac) en de Brandy Alexander (grey/taupe) zijn vernoemd
naar beroemde cocktails en hebben een adviesprijs van € 74,95. Verkrijgbaar via
www.glambag.nl.

Noot voor de redactie
Voor hi-res beeld kijk op glambag.pr.co of neem contact op met Barbara Willems van PR
Matters via barbara@prmatters.nl

Boston Sidecar
http://www.glambag.nl/a-38203807/shop-online/boston-sidecar/

Brandy Alexander
http://www.glambag.nl/a-38203810/shop-online/brandy-alexander/
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Een tas moet je blij maken.

Zelfs als je ‘m vervloekt als je je sleutels er niet in kunt vinden.* De tassen op Glambag.nl maken ons blij. En wat
ook leuk is: als we ergens komen krijgen we er altijd complimenten over. Nee, daar doen we het natuurlijk niet voor.
Maar toch.

We kunnen er uren over vertellen maar we houden het kort. We zagen deze tassen van Street Level en dachten
‘wow’! Alleen; ze waren nergens te koop in Nederland. En wij wilden nou eenmaal die leuke tassen. Dus.

Glambag.nl staat voor betaalbare glamour en vrolijke elegantie. Tenslotte: 1 tas is geen tas en een beetje kleur op
straat kan nooit kwaad.
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