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Hello kitty cafe merchandise

Patīk 12 milj. CilvēkiemHello Kitty oficiālajā Facebook lapā! Patīk 145 tūkst. cilvēkiemPārbaudiet mūsu pasākumu lapu, lai uzzinātu, kur sekos mūsu 2 mobilās kravas automašīnas! Skatīt vairākPatīk 126 tūkst. cilvēkiemAggretsuko ir gudrs sarkans panda, kas strādā kā biroja asociētais grāmatvedības departamenta ... Patīk 3.5 tūkst. cilvēkiemHello Kitty Grand Cafe piedāvā superfoto ēdienkarti ar svaigi
ceptiem cepumiem, kūkām, donuts,... Patīk 1 milj. cilvēkiemsmall dāvana, liels smaids! Patīk 1.3 tūkst. cilvēkiemInteresesPatīk 320 tūkst. CilvēkiemGudetama oficiālajā Facebook lapā! Patīk 874 tūkst. CilvēkiemY Melody oficiālā Facebook lapa! Patīk 282 tūkst. CilvēkiemPochacco oficiālajā Facebook lapā! Patīk 172 tūkst. CilvēkiemHello Kitty oficiālā Eiropas Facebook lapa! Posted 2:47 lpp.m, November
17, 2020 PHOENIX - Pirmkārt, Oscar Mayer Weinermobile apmeklēja Arizona. Tagad hello kitty truck kafejnīca ir ceļā šeit. Ceļojumā mobilais veikals, kas bija pēdējā šeit februārī, pārdod dažādas Hello Kitty zīmolu traktē un preces, tostarp madeleines un cepumi, krūzes, ūdens pudeles, plīša rakstzīmes, krekli un tapas, cita starpā. Ir plānots veikt pieturas Gilbert, Glendale un Tucson, kas tuvākajās
weeks.November 21, 10.m . - 7 p.m.m SanTan Village Gilbert, netālu american Eagle OutfittersDec veikalā. 5, 10.m . - .m 7 lpp.m pie La Encantada Tucson, netālu Firebirds Wood Fired GrillDec. 12, 10 .m. - .m 7 lpp.m pie Arrowhead Towne center Glendale, netālu JCPenneyThe truck pieņem tikai debetkartes vai kredītkartes. Tu neņem naudu. Parasti kravas automašīna piesaista lielus pūļus jūsu
apmeklējumu laikā. Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, kravas automašīnu darbinieki valkās maskas un cimdus un ik pēc pusstundas iztīrīs skaitītāju un maksājumu sistēmu. Tiem, kas gaida rindā būs nepieciešams valkāt maskas un tightons un sociālās distancing marķieri arī tiks izveidota. Bezmaksas standarta piegāde uz visiem ASV pasūtījumiem virs $ 30 Psst ... Aggretsuko atgriežas uz sezonu 4 2021!
Draugs Pin no mēneša: BEZMAKSAS ar $ 40 Pirkt! Kods nav nepieciešams! Takeout Pusdienot-In Outdoor Seating Map datu © 2021 Google Hello Kitty Truck Cafe gatavojas Boise. Foto pieklājīgi no Hello Kitty Cafe Truck. Hello Kitty Cafe Truck tuvojas Boise šo sestdien. Kravas automašīna apstājas dažādās vietās Asv tās West Coast ceļojumu 2020. Bright Pink Truck būs iespēja Hello Kitty preces un
pārtikas un dzērienu izvēlni, kas piedāvā Hello Kitty plīša, krūzes, tapas, cepumi un totes. Lai pasargātu klientus un darbiniekus, kravas automašīna veiks daudzus drošības pasākumus. Kravas automašīna lūdz viesus valkāt masku un ievērot sociālās distancing noteikumiem. Vēl viena drošības procedūra, kas tiek īstenota, ir bezskaidras naudas darījumi, un Ja jūs plānojat veikt pirkumu, kravas
automašīna pieņems tikai debetkaršu un kredītkaršu maksājumus. Hello Kitty kravas automašīna tiks novietota Boise Towne Square Mall H &amp; M no 10.m 00 līdz 19:00.m. Atcerēties Hello Kitty? Ieviests vidū 1970, Hello Kitty bija viens Karikatūra raksturs no pamatskolas, kas dzīvo Londonā. Viņa ir salda meitene venturing veic ar savu ģimeni un draugiem. Vai jūs uzskatāt, Hello Kitty ir vairāk nekā 40?
Hello Kitty ir ne tikai šķērsojuši paaudzēm, bet ir ieguvusi popularitāti visā pasaulē. Tas bija tikai apmēram gadu vai divus līdz Hello Kitty bija starptautisks hit gan animācijas un preces. Viņa ir tik populārs, ka Sanrio varēja veidot atrakciju parku ar viņu! Hello Kitty Kafejnīca un truck Šī mīlestība, kas uztur Hello Kitty populārs visu cilvēku sirdis visur, Sanrio sāka Hello Kitty Café. Hello Kitty's Café ir vairākas
vietas visā pasaulē lielākajās pilsētās, piemēram, Tokijā, Seulā un Londonā. Tas ir arī populārs Southern California, kur tā ir bijusi gada īres pastāvīgā veikalā telpā. Katra kafejnīca vieta ir rotātas visos rozā ar adorable raksturs pievienojot tās līdzība ar visu, sākot no dekoru preces un pat pārtiku. Sanrio beidzot pievienoja Hello Kitty Café Truck tās viesu sarakstu. Kravas automašīna ceļo pa valstīm, kas
apmeklē pilsētu pēc pilsētas, lai izplatītu prieku un pasmaida tiem, kas to atrod. Tāpat kā daudzi citi pārtikas kravas automašīnas, jūs pieeja savu logu un vieta jūsu pasūtījumu, vai uzkodas, piemēram, Hello Kitty Petit Fours Mini Kūkas vai T-krekls, lai parādītu Hello Kitty un banda. Ko sagaidīt tikai vienu dienu: Kas padara šo kravas automašīnu tik īpašu, ka tā ceļo valstī un parasti tikai pavada par dienu
jebkur. A. Dienu. Tikai! Tātad, ja redzat to, apstāties un apmeklēt pirms tās atvaļinājumu. Jūs nedrīkstat saņemt citu iespēju! Kad mašīna ieradās Cincinnati, tas devās uz vienu sestdienu. Tā tika atvērta no 10:00 līdz 20:00 vai ikreiz, kad beidzās preces. Kaut arī naudas sodu drukāšanas, bet piegādes pēdējā parasti nav apnikt pircējiem, jo tās pieņem, ka pienācīgas krājumi piegādēm būtu paredzēts, tas ir
ierobežots laiks tikai iesaistīšanās, kas liek cilvēkiem aizbēgt. Pēc pirmajām divām stundām viņi bija Cincinnati parādē, trīs no vienpadsmit posteņiem jau bija pagājis. Rakstzīmes: Lai gan tas var šķist lieliska vieta raksturs sastapties un apsveikuma, nav ar Coffee Truck rakstzīmes. Kā es gaidīju rindā, bija ģimenes, kas brīnījās skaļi, ja Hello Kitty pati būtu izskatu. Lai gan es esmu pārliecināts, ka viņa
labprāt vēlētos būt tur, cik daudz cilvēku strādāja iekšpusē kravas automašīnu nebūtu bijis vietas viņai, vai nu! Lines: Kad es ierados 10 kad hello kitty kafejnīca truck atvērts, es biju pārsteigts, ka tur jau bija rinda sāk bloķēt Mall ieejas. Es ātri skrēja uz augšu un jumped aizmugurē līnijas. Man nav pat aprūpi, lai apturētu un apskatīt preces atlases pirms es saņēmu rindā! Es negribēju būt vairāk aiz nekā
man bija jābūt. Tur bija sinuosa rinda pie kravas automašīnas, kas jau bija un tikpat daudz cilvēku bija izklāta uz leju no Galu galā, es gaidu nedaudz vairāk nekā stundu, lai nokļūtu priekšā līnijas. Hello Kitty Style Iepirkšanās! Ir vairāki dažādi krājumi, kas tur, kā preču izvēli izmaiņas. Viņi piedāvāja pudelēs ūdens dzērienus piena kokteiļiem. Jums var būt iespēja makaroni, kūkas vai cepumi, pat pīrāgi.
Dažreiz tie ir modes aksesuāri, piemēram, priekšgala bandanas, citā laikā tie var būt tikai t-krekli. Kas nemīl labu pārsteigumu? Izpārdots: Priekšpusē, netālu no kravas automašīnas, bija pazīmes, kuras preces tika pārdotas, kā arī to cenas. Zīme bija jauki un atgādināja man iepirkšanās Japānā, jo tas ietvēra fotogrāfijas no posteņiem. Bija pārtikas un preču izvēli. Kad es saņēmu pietiekami tuvu priekšā
rindā, lai redzētu, kādi posteņi bija pārdošanā, viņi jau bija pārdots! Par laimi, viņi tika pārdoti tikai vienu posteni, pudeli ūdens, kad es saņēmu tur pēc mana gaidīšanas laiku. Man bija prātoju, ja tie bija ūdens pudeli vai ja tas tika pārdots, pirms tie ieradās pilsētā. Protams, pēc tam, kad es aizbraucu un veica dažas bildes no kravas automašīnas, viņi atjaunināja kuģa, lai pierādītu, ka viņi bija beigies no
diviem citiem posteņiem vispār! Glad I got here agri pietiekami, lai saņemtu manu makaroni, jo tie bija aizgājuši! Neskatoties uz to, ka man nepatika gaida līnijas, man patika pārbaudīt visu, kas bija pārdošanā. Darbinieki smaidīja un patiesi šķita priecīgi būt tur. Bija daudz enerģijas no pūļa, jo viņi dalījās ar savu uztraukums ar citiem viesiem ap tiem. Būtu grūti nebaudīt īpašu vienas dienas pasākumu. Vai
esat kādreiz bijis hello kitty kafejnīca truck? Pastāsti man zem komentāriem, ko jūs mīlu visvairāk apmeklējot
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