
IAMBER
Jewellery 

W W W . I A M B E R J E W E L L E R Y . C O M  

W
IN

T
E

R
 2

0
18

'Let's make plans, I have 
cute jewellery that needs 
to be shown off." 
- MB 

VAN DROMEN NAAR 
WERKELIJKHEID

LET'S GROW

Interview



What's in this

MAGAZINE



INSPIRATIE PAGINA 
LET'S GROW 

CHRISTMAS SPECIAL DIY 
KLAAR VOOR KERST  

NEW IN THE COLLECTION 
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TERUGBLIK 2018 EN PLANNEN 
 

Smile 
Sparkle 
Shine



Let's go on a 
CITYTRIP
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"INSPIRATION" 



DREAM AND DO
IAMBER JEWELLERY

Hi allemaal! Jullie hebben vast enig idee hoe dit
allemaal tot stand is gekomen. (En anders kun je
het natuurlijk nalezen op de website!) Maar ik wil
jullie graag de achterliggende gedachte vertellen.
Ik ben altijd bezig geweest met creatieve dingetjes.
Als klein meisje al wilde ik veel te veel doen, leren
en kunnen. Tot op de dag van vandaag ben ik daar
nog steeds druk mee. Volgens veel mensen heb ik
soms TE veel ideeën en ambities dat ik even de
weg kwijtraak. Door mijn enthousiasme wil ik dan
alles tegelijk. Zo ook met IAMBER Jewellery. 



DREAM AND DO
IAMBER JEWELLERY

Te veel, in te weinig tijd. Yup, dat
is de reden dat ik soms wat
minder actief ben op Instagram.  
Maar toch wil ik jullie allemaal
heel graag bedanken voor alle
support. Daarnaast wil ik eventjes
zeggen dat ik het super leuk vind
om eindelijk mijn eigen ding te
kunnen doen. Lekker alles zelf
regelen en beslissen (echt mijn
ding, oops).  
 
En als allerlaatste, ik hoop
natuurlijk dat IAMBER blijft
groeien zoals het nu doet zodat ik
later andere meisjes kan
inspireren om niet alleen ergens
van te dromen, maar het ook
gewoon waar te maken ook al is
het dan soms een beetje
spannend! ;)



Christmas
SPECIAL

Ben jij wel klaar voor kerst?  
WE ALL LOVE THE CHSIRSTMASDINNER

DON'T WE? 
Maak je klaar voor kerst met deze super

leuke DIY's!  
Tip: 

Op Pinterest staan nog veel meer super
leuke Do It Yourself ideetjes! 





KLAAR VOOR KERST

YAY! Kerst staat voor de deur en wat is er nou
leuker dan je kerst in style vieren?! 

Stijl je leukste IAMBER sieraden met andere
sieraden en maak je look compleet!

1) Plates Rose Silver (IAMBER Jewellery €12,50),  
2) The Boxy Silver (Rosefield €99),  
3) Eye See You Bracelet Silver (IAMBER Jewellery €13,50),  
4) Stoney Bracelet Silver (IAMBER Jewellery €13,50) 



4) Oversized Sweater (Wannahavesfashion €35,95), 
5) Holy Ring (IAMBER Jewellery €13,50), 
6) Ring Stone (IAMBER Jewellery €14,95), 
7) Ring Cubes (IAMBER Jewellery €11,95),  
8) Wisdom Necklace (IAMBER Jewellery €18), 
9) Royal Necklace (IAMBER Jewellery €19,95), 
10) Vinyl legging (Boohoo €27)



New in the 
COLLECTION

Ze zijn vast al bekend: De
Velvet Bags! En wat gaan ze
hard! Er zijn er nog maar een
paar dus: Be quick ladies!  
Super leuk om te matchen
met je kerstoutfit, of
natuurlijk gewoon bij een
leuke trui/jas!  
Hoe stijl jij jouw Velvet Bag?  
Send me your pictures!



En niet te vergeten: De Wisdom Necklace! Dit super
subtiele kettinkje is extra leuk in combinatie met de

Royal Necklace. Maak je kerstoutfit af met leuke
accessoires en zorg voor een luxe uitstraling!

"We have no right to consume happiness 

without producing it, than to consume 

wealth without producing it."



Interview 
Happy 
Customer
Mandy Bufus (Insta: @mandybufus) 
2.218 followers, 74 posts

Een nieuw element in de magazines van IAMBER Jewellery:
Interviews met klanten! Dit nummer is Mandy Bufus aan de
beurt. Ze kocht een Velvet Bag Grey bij IAMBER! Ongeveer
een maand na haar aankoop vertelt ze erover: 
 

Hoe ben je terechtgekomen bij IAMBER Jewellery?

Via via op Instagram kwam ik bij IAMBER terecht. Ik vind
IAMBER Jewellery echt geweldig. De spullen zijn helemaal
mijn stijl. Vooral alle goude sieraden!

Wat heb je gekocht? 

Ik heb de Velvet Bag gekocht, want deze is mooi en er past
super veel in. Het is echt een must.  
De Royal Necklace staat zeker nog op mijn lijstje!



Ben je tevreden over je
aankoop?
Ja super tevreden, ik kreeg mijn pakketje echt heel erg leuk
ingepakt binnen. Ik vind dat de verpakking een product
echt helemaal af kan maken. Het is dan echt leuk om het uit
te pakken. 

Zou je IAMBER Jewellery aanraden aan anderen? 

Ik zou IAMBER zeker aanraden, want de producten heb je
erg snel thuis. En de prijsjes zijn ook erg leuk. Maar vooral
hoe het ingepakt is, leuk om als een cadeautje aan iemand
te geven. 
Heb je nog leuke ideeën om toe te voegen aan de collectie? 

Een sierraad wat je misschien kunt uitbreiden met
bepaalde extra dingen! 

'Let's make plans, I have 

cute jewellery that 

needs to be shown off." 

- MB  



HAPPY

C U S T OM E R S !





MIX AND MATCH 

FOR CHRISTMAS!

Ik heb zo'n voorgevoel dat ik 

niet de enige ben die niet 

weet wat ze aan moet doen 

met kerst terwijl de kledingkast 

bomvol ligt (oeps)! Daarom is 

mixen en matchen juist zo 

belangrijk! Pak je leren legging 

weer uit de kast en match hem 

opnieuw, want JA, hij is weer 

he le maal hip. 



"Throwback" 2018



Have a very merry Christmas
And a lovely New Year

See you soon at
www.IAMBERJEWELLERY.com

Psst. Binnenkort weer een nieuwe winactie op Instagram!


