
Gratis
O M   E V E N  S T I L  T E  S T A A N  B I J  A L

D I E  M O O I E  M O M E N T E N



Als kersverse ouder wil je maar één ding. Zoveel mogelijk bij je baby zijn en daar heerlijk van genieten!

Zoals je inmiddels weet proberen Marissa en ik met Mini Miles en de Milestone Krasposter zoveel mogelijk

ouders te helpen om tussen alle drukte en hectiek door écht even stil te staan bij al dat moois dat je kleintje

meemaakt in het eerste jaar. Dat eerste jaar kan je namelijk nooit meer over doen! En voordat je het door

hebt is het voorbij.

Vandaar dat we de Milestoneposter hebben bedacht. En omdat we zoveel mogelijk ouders willen helpen

geven we deze versie Gratis weg. Deze is voor jou! 

Vind je dit leuk en wil je ons hierbij helpen? Tag @MiniMilesNL dan op Instagram en Facebook. Worden wij

blij van en zo help je andere ook om nét dat beetje extra te genieten!

Jouw poster: 19 mijlpalen op een handig A4'tje. Print 'm uit, hang 'm op of lijst 'm in. Zorg ervoor dat de

poster op een makkelijk bereikbare plek hangt en echt waar, geniet elke dag een beetje extra wanneer je

ziet hoe goed je kleintje het doet!

Wil je meer? Check dan onze website. Daar vind je de Milestone Krasposter zoals we 'm bedacht hebben.

Niet alleen perfect als kraamcadeau maar doordat je de mijlpalen openkrast sta je nog eens extra stil bij al

die mooie ''firsts''. Die poster is groter, luxer en heeft een stuk meer mijlpalen. 

En nog heel eventjes, dan komt de poster ook beschikbaar in het Nederlands en in verschillende designs!

Geniet voor nu vooral van je baby en al die mooie mijlpalen. Van harte gefeliciteerd met je kleine kanjer!

Groeten en veel liefs,

Sherief en Marissa

Gefeliciteerd! 




