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”Men ÅHHHHH, de är ju jättesköna…! 
Varför har jag inte provat tidigare?” 
Detta hör vi ofta ute på våra sko
visningar.

SKÖNA MODESKOR PÅ RIKTIGT
Footsoul by JOBI är bekvämt skomode 
som bara finns hos oss. Hållbart pro
ducerat i Europa och inspirerat av de 
senaste trenderna. Alltid sköna med 
god funktion och bra material.

TRENDIGA DU! 
I Footsoul by JOBI har du ”det senaste” 
på fötterna. Se bara på säsongens alla 
modefärger. Brända toner med alla ny
anser av gult i spetsen. Och vitt, beige, 
rosa, knalligt, metallic! Lättmatchat till 
vårens klänningar, blommor och möns
ter och 80talsplaggen som du fyndat 
second hand. Och du, rota i garderob
erna, för vårens allra hetaste stil är DIN 
hållbara och personliga!

VAR HITTAR JAG FOOTSOUL BY JOBI?
Om du föredrar personlig service, före
slår vi en skovisning på ditt jobb (gratis 
och utan köptvång). Fyll i en intresse
anmälan på jobi.se så ringer vi upp och 
hittar en bra dag. Eller, klicka hem dina 
skor direkt.

Footsoul by JOBI är aldrig tråkigt, alltid 
fashion. Och alltid bekvämt. 8 millimeters 
stötdämpning i hälen får dig att sväva.

”KOMPLI
MANGER 

FRÅN 
TOPP 

TILL TÅ!”

Naturliga material som siden och linne är 
fint till vårens naturnära färger.

NÅGRA AV SÄSONGENS 

NYHETER!
Skechers sneaker
Art nr 13119
Svart blommigt 
spetstyg
Pris 949:

Footsoul sandalett
Art nr 18242
Svart, beige
Pris 795:

Wanda Panda sandal
Art nr 12704
Brända färger 
Pris 795:

Footsoul sandal 
Art nr 18239
Vinröd, vit
Pris 649:



JOBI.SE – NÄRA DIG, ALLTID.

Bestäm själv om du vill ha smidig leverans till jobbet, 
eller till närmsta Postnord utlämningsställe.

JOBI Footright AB

Porfyrgatan 2, 254 68 Helsingborg

04222 00 60, www.jobi.se

JOBI–Jobbskor som bryr sig

jobijobbskor

JOBI.SE – NÄRA DIG, ALLTID.
Inspiration, goda råd och koll på sortimentet är så nära som i din 
mobil. Där kan du shoppa när du vill. 
 På sajten hittar du också köpvillkor och integritetspolicyn. 
 Och du, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, får du förtur till 
reor och annat VIP. Välkommen in!


