De Damesmodezaak van Zeeland!
Een intieme, overzichtelijke en stijlvolle
winkel met een mix van merken die
onderling goed te combineren zijn. Zo
laat dameskledingwinkel Maria-Ria zich
het beste omschrijven. Ria en haar team
staan iedere dag met veel plezier klaar
om klanten te verwennen en te helpen bij
het uitkiezen van een nieuwe outfit.
Met plezier ga je naar Maria-Ria. Je wordt hartelijk
ontvangen en met goed advies geholpen. Een
vriendelijke begroeting met een oprechte glimlach,
daar kan geen webshop tegen op! Elke aankoop
voelt als een cadeautje. “Ik hou van een luxe
uitstraling. Het maakt het leven net een stukje
mooier, vandaar dat we alle aankopen verpakken
met een strik”, vertelt Ria.

“De klant weet zelf als geen ander wat ze wil. Om
ze goed van dienst te kunnen zijn, luisteren wij
goed naar de wensen en behoeften van de klant. Er
staat altijd een kopje koffie klaar en vaak ook een
lekker hapje. Wij vinden het belangrijk om onze
klanten in de watten te leggen en dat ze hier een
thuis gevoel krijgen.”

INTERNATIONALE MERKEN
Maria-Ria heeft een internationele uitstraling en
voert onder meer Belgische, Italiaanse, Duitse,
Franse, Deense en Nederlandse merken. Een
kleine greep uit de collectie: NYDjeans heeft
pantalons en jeans met de perfecte pasvorm
voor bijna iedereen. Comfort is een must! Barry
Tielens is hoofdontwerper van het merk Stroke.
Zijn kleding zorgt ervoor dat vrouwen zich mooier
en vrouwelijker voelen. Caroline Biss staat
bekend om haar elegante en gracieuze eenvoud
met een tikje glamour. Het merk Marie-Mero
is vrouwelijk en stijlvol en zeer geschikt voor
feestelijke gelegenheden, maar kan ook daarna
gedragen worden. Dit is slechts een greep uit de
vele prachtige merken die Maria-Ria verkoopt. De
merken Frank Lyman, Chia-Rico, Scapa, Apanage,
Lecomte, Adriane Papelle, Linette Denmark,
Comma en Leo&Ugo zijn namelijk ook te koop in
de modezaak.

GOES
Goes blijft een boeiende en diverse winkelstad.
Op het gebied van mode doet de stad zeker niet
onder aan de grotere steden in Nederland. Dit
merkt ook Ria op: “Belgen en bezoekers uit heel
Nederland komen graag shoppen in Goes. Van
Maastricht tot Groningen. Eén keer een bezoekje
aan Goes en ze komen regelmatig terug om iets
moois bij elkaar te shoppen. Goes heeft een divers
aanbod wat mode betreft voor verschillende
leeftijdscategorieën en prijsklasses.”
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