Kundenes tilbakemeldinger
Takk til alle som har kjøpt kjole fra oss. Håper at de ble fornøyde og vil ha glede av kjolene i lang tid fremover. Vi setter
stor pris på tilbakemeldingene vi har fått og spesielt til de kundene som har gitt oss tillatelse til å legge ut bilder på vår
hjemmeside. Nyere anmeldelserS skjer stor sett på facebook og Google
12-09-2017 Fra Tine
I kveld har vi kommet fra Paris hvor vi giftet oss torsdag 7.9. Fikk mange komplimenter ift. kjolen. Sender et bilde nå. Vi
har ikke alle bildene fra fotografen ennå. Det er den flotteste kjolen jeg noen gang har hatt. Den satt så pent, følte meg
fantastisk fin. Tusen takk. Stor klem fra Tine
01-06-2017: fra Turid (skreddersydd Kinesisk Qipao)
Hei. Ja kjolen passet så flott nå. Dere har gjort et fint arbeid. Vi er veldig fornøyd. Tusen takk....
18-10-2016: fra Anne
Jeg er veldig fornøyd med den flotte kjolen du sydde til meg, og med sko og veske ble den helt perfekt. Fikk masse skryt
av den.Tusen takk for god hjelp.
24-1-2016: Fra Are
Ypperlig service! Fantastisk flott håndverk!
25-12-2015: Fra Bigitte (skreddersydd ballkjole)
Hei, Kjolen fungerte veldig bra ut over kvelden på ballet!! Fikk mange komplimenter, og det beste var at jeg var den
eneste som hadde akkurat den kjolen.
Fikk knipsa et par bilder, men de ble ikke så veldig bra. Tusen takk for at dere hjalp til med å gjøre om kvelden til en
prinsessekveld! :)
14-10-2015: Fra Lara (Skreddersydd selskapskjole)
Here there are some pictures of my concert with your tremendously beautiful dress. I really love all of it: colour, shape,
how it fits... I receivde a lot of compliments about it. Everyone found it amazing. Thank you again for your help and for
your magnificent job.
29-09-2015: Fra Randi (skreddersydd brudekjole)
Hei Lie, nå har vi vært i Barcelona og giftet oss, og kjolen var kjempefin. På lørdag er det bryllupsfest med familien og
da skal jeg bruke kjolen en gang til.
04-09-2015: Fra Anne Grethe (skreddersydd brudekjole)
Beklager å forstyrre deg en fredagskveld, men jeg måtte bare si tusen takk for den nydelige brudekjolen! Prøvde den
nettopp og den sitter perfekt! Tusen tusen takk!
06-08-2015: Fra Unni
Hei, jeg må nesten fortelle at den gule kjolen ble en suksess ...
14.05.2015: Fra Kristine (Skereddersydd brudekjole)
Sender bilder av den nyydelige kjolen du har sydd til meg som lovet =) Jeg er 100% SUPER fornøyd og
eeelsker kjolen like høyt som mannen min :P...
14-05-2015 Fra Ingar (skreddersydd dress)
Jeg er kjempefornøyd med dressen, og lurte derfor på...
16-02-2015: Frida (skreddersydd ballkjole)
Kjolen så helt fantastisk ut! Jeg fikk så masse komplementer for den gjennom hele kvelden! Tusen takk
for at du hadde tid og mulighet til å lage denne kjolen til en knapp dato...
26-01-2015: Fra Zoe og Tom (skreddersydde kjoler og dress i lin)
Hei. Begge kjolene var flotte og Zoe var veldig fornøyd. Gjestene kommenterte hvor vakre de var...
08-12-2014: Emilie (ballkjole)
... Beklager at eg ikke svarte på bruker undersøkelse, men din service var KJEMPE BRA!!! Hennes ball ble
en uforglemmelig opplevelse. Mye takket være den flotte kjolen! Ønsker deg en riktig god jul og et godt
nytt år!! :-)

14-12-204: Julia E. ( Bye bra D+)
...Topp produkt. Fungerer fint. :) Takk.
10-12-2014: GunnK (skreddersydd gallkjole JY-874118)
Da har jeg mottatt kjolen å den var veldig fin, passer perfekt :-)
Litt vanskelig å få av, men klarte det med litt hjelp.
Det var noen av steinene som var løse, men jeg får prøve å sy di fast :-)
20-08-2014: Monica (skreddersydd brudekjole)
Tusen takk for at du sydde min drømmekjole. Vi giftet oss i Verona/Italia ...
20-07-2014: Maybritt (skreddersydd brudekjole)
Tusen takk for flott brudekjole! Mye skryt fikk den!...
10-07-2014: Camilla ( skreddersydd brudekjole)
Tusen takk for en fantastisk fin rød brudekjole !!!
Følte meg så vakker i den og dagen ble helt strålende :-)
Selv under sermonien på brygga vår, når det regnet som f….. – vår kjolen like fin og den tåler vann :-)...
Klem fra «Den Røde Brud»
3-7-2014: Stine fra Haugesund ( skreddersydd selskapskjole)
Hei :)
Jeg har fått kjolen nå, og den passer perfekt! :) Tusen takk for hjelpen, jeg er veldig fornøyd. :)
16-06-2014: Fra Anne Elisabeth ( selskapskjole D30581)
Jeg kjøpte selskapskjole hos Lie og fikk den tilpasset. Utmerket service og jeg er veldig fornøyd. Kan
absolutt anbefales!
16-06-2014: fra Eva ( skreddersydd selskapskjole)
Takk for hjelp til å få sydd kjole ganske fort...
16-06-2014: fra Gry ( Skreddersydd selskapskjole)
... Jeg var veldig fornøyd med kjolen og fikk mange koselige tilbakemeldinger.
12-05-2014: Fra Annelise ( skreddersydd brudekjole)
Brudekjolen min ble helt slik som jeg hadde forestilt meg! Utrolig bra håndarbeid utført - og kjolen er
komplisert å sy!
09-05-2014: fra Monica (skreddersydd brudekjole)
Takk for at du hjalp meg med å finne drømmekjolen til bryllupet vårt i Verona. God service og god
stemning preget kjøpet. Anbefales på det varmeste.
09-05-2014: Fra Jeanette ( skreddersydd brudekjole)
Lie laget en fantastisk brudekjolen til meg med avtagbart langt slep! Perfekt var den :)
25-04-2014: fra Gun Hilde, fra Os i Østerdalen (kjolenr D3030626)
Hei! Kjolen var nydelig og passet perfekt! Takk for samarbeidet.
22-03-2014: fra Ane (skreddersydd brudekjole)
Tusen takk for en nydelig kjole. Den passet perfekt og dagen var så fin.
26-02-2014: fra Albert ( skreddersydde skjorter)
Ja skjorten passet perfekt og var veldig fin. Kommer til å bestille flere fra dere...
25-01-2014: fra Erik (skreddersydde dress)
Kjempe fornøyd. Har en skreddersydd dress som sitter veldig godt på kroppen. Den er stilig og veldig
behagelig.
24-01-2014: fra Bente ( ballkjole, jyang design)
... hadde en fin kveld på ball i går kveld. Hun fikk mye skryt for kjolen...
24-01-2014: fra Monica (ballkjole, jyang design)
...Kjolen passer perfekt...
03-09-2013: Fra Aina, Karmøy (brudekjole Irga fra serie Sottile)
... Var kjempefornøyd med kjolen...perfekt!!! Tusen hjertlig takk :-)
15-07-2013: Fra Berit (Kjolenr 80215)
Vil med dette takke for flott bidrag til kjole til vårt bryllup i Kroatia 30.06.13
05-07-2013: Fra Grethe, Gimse (bolero nr 418 og veske K53)
Hei, Takk for at du sendte meg boleroen og selskapsveska. Jeg er stor fornøyd. Tusen takk

01-07-2013 fra Karianne (kjolenr O81268)
... Gleder meg til å få kjolen etterpå. Er veldig fornøyd.
21-06-2013: fra Charisma
Hei igjen! Jeg er SÅ fornøyd!!! :D Den sorte buksedraken satt som den var sydd til meg, perfekt!
24-05-2013: fra Ann-Christin, Åndalsnes (kjolenr 8081058P)
Da har jeg mottatt den nydeligste kjolen jeg noen gang har hatt. Den var så fin. Jeg er veldig fornøyd, og
den satt som støpt på min kropp.Tusen takk.
15-05-2013: Fra Marlene (kjolenr 80080965)
Super takknemlig for topp service!:)
05-04-2013: Fra Ann-Christin (kjolenr D30030608)
Tusen Takk for den nydelige kjolen jeg fikk i posten i dag. Utrolig fin. Den er litt stor, men jeg skal få den
sydd inn litt.
27-02-2013: fra Lene ( Kjole nr 56802)
Hei! Jeg har prøvd kjolen og den passer perfekt! Tusen takk for god hjelp og glimrende service!...
07-02-2013: fra Heidi ( Ballkjole hvit)
Kjolen er mottatt og den ser flott ut og passet helt fint. Det eneste jeg slet litt med var å få glidelåsen til
å sitte oppe da det var litt trant og det ikke var noen hekter der (og ikke glidelås som gikk i "lås". Men
jeg tenkte at det sikkert går greit å sette på ei hekte øverst.
03-01-2013: fra Torunn (Skreddersydde kåpe, uten bilde)
Kåpen er mottatt og jeg har allerede brukt. Den ble veldig fin nå. Tusen for god service!
14-12-2012: fra Ane (brudekjole fra jyang.no

uten bildet)

Tusen takk for kjempe god service og hjelp :D
28-11-2012: fra Trude ( ballkjoler)
... Det ble ny prøving hjemme igår og kjolen er veldig flott - så tusen takk...
28-11-2012: fra Hanne (kjole med art.nr D30527)
... Vil den skal være perfekt. :) Jeg synes du gir veldig bra service og kommer til å anbefale deg til alle
mine venner.
11-11-2012: fra Iselin (D3030640)
...syntes den var utrolig fin og den passet helt perfekt tusen takk.
16-09-2012: fra Hanne, Østfold (Kjole med art.nr D30215)
Jeg vil takke deg for enestående hjelp med kjolen min. Jeg var så fornøyd og fikk utrolig mange
tilbakemeldinger! ...
14-03-2012: fra Hanne, Bergen (Kjole med art.nr 80259)
Nå har jeg fått kjolen! Den er enda nydeligere i virkeligheten enn på bilder! Stroppene er, som du sa, litt
lange, men det skal jeg fikse. Ellers passer den perfekt! Tusen takk, jeg kommer til å handle med dere
igjen!
04-03-2012: fra Marita (kjole med art.nr 80339)
...
Fikk mange kommentarer fra folk som syntes kjolen var fin!
Takker for en vakker kjole og kjempehyggelig hjelp fra butikken i Oslo :)
29-02-2012: fra xxx (kjole med art.nr 80320. Kunden ønsker å være anomyn)
... kjolen satt helt fantastisk på :D den glitret hele kvelden og spesielt i mørket:D
26-02-2012: fra Wanda (Kjole med art.nr. D30556)
...var kjempefornøyd med kjolen, og fikk masse skryt på ballet ...
02-02-2012: fra Anne-Marie, Florø (kjole med art.no 80501)
Hjertelig takk for god hjelp! ...

20-01-2012: fra Unni, Drammen (kjole med art.nr 80809)
Hei, Lie! Kjolen passet helt perfekt:) Noen en gang, tusen takk. ...
19-01-2012: fra Pia Sofie, Sandefjord ( Kjole med art.nr 56838)
Tusen takk for flott service og kjempe fin kjole!
hilsen Pia Sofie
15-01-2012: fra Aleksandra
Hei! :)
Tusen takk for nydelig kjole og kjempegod service!
...
10-07-2011: fra Mari-Anne (kjole med art.nr 80609)
Hei :)
Jeg har kjøpt en nydelig kjole fra denne butikken, som jeg brukte i min konfirmasjon...

03-07-2011: fra Anne Gro (Kjole med art.nr D30215)
... Hun fikk forresten mange fine bemerkninger på kjolen... God sommer!

27-06-2011: fra Anne Mari, Stavanger
Kjolen satt kjempefint:)
Tusen takk skal du ha:)
16-06-2011: fra Marit (Skreddersydd kjole fra J Yang design)
Sender disse to bildene av meg i drakt. Håper du kan bruke disse. Er veldig førnøyd med den.
Hilsen Marit
15-06-2011: fra Nina, Fredrikstad (kjole med art.nr WXQX691DC)
Hei.
Jeg ville bare si at kjolen passet perfekt! Den var kjempefin og jeg beholder den.
Tusen, tusen takk for god og rask hjelp! Fantastisk god service!
Jeg skal anbefale dere til andre.
Vennlig hilsen Nina xx.
31-05-2011: fra Bente E, TANANGER (Kjole med art no D30236)
Jeg er overlykkelig, kjolen sitter som et skudd, føler jeg har vært heldig. Det er ingen ting som må sys
om. Tror ikke jeg har hatt en så flått kjole, drømmekjole. Jeg er kjempefornøyd med fargen. Tusen takk…
Dere har en fantastisk kvalitet på kjolene deres. Min familie har kjøpt kjoler på brudesalonger rundt om
kring, men de kan ikke sammenlignes ;) Dere skal være stolte av kolleksjonen deres.
Anbefaler sidene deres til alle jeg kjenner.
Mvh
Bente Elin
23-05-2011: fra Slavica og Jelena, Askim (kjole med art.nr 21126)
hei Lie jeg har fått min pakke i dag dvs. den nydelige kjolen til dattera mi. Tusen takk, det var tryggt og
koselig å handle hos dere.
hei Lie dattera mi ser strolende ut i den kjolen, modelen er perfekt med hennes smak og kropp.Takk og
hilsen fra Slavica og Jelena

