
11 ANI de SHOPPING                                       6 DECEMBRIE 2013, ORELE 10:00-22:00

MAGAZINE PARTICIPANTE:

1. Bijuteria Athena: -20% reducere la manopera bijuteriilor
2. Badura: - 30% reducere la toate articolele care nu fac obiectul altor promoţii
3. Benvenuti:  până la -40% reducere
4. Brands Collection: până la -50% reducere la articolele selecţionate
5. Borsa Rossa: până la -20% reducere
6. Coccodrillo: -20% la colecţiile noi de toamnă-iarnă 
7. Cinema: până la -20% reducere
8. De Georgia: până la -10% reducere
9. Dressing Room: -30% reducere la rochiile de mireasă
10. Douglas: -12 % pentru achiziţii de minim 150 de lei; -15% pentru achiziţii de minim 250 

de lei; 
11. Deichmann: până la -50% reducere la articolele marcate
12. Edifice Bijou: până la -50% reducere
13. Edifice Watches: până la -20% reducere
14. Enigma: -10% reducere
15. Farmacia3: - 7% reducere cu cardul de fidelitate Farmacia3; Oferte speciale la 

dermocosmetice BIODERMA, AVENE şi la ULEI DE ARGAN BIO ABGUR. Sesiuni de 
make-up gratuite pe bază de programare prealabilă, între orele 18:00-21:00.

16. Gatta: -20% reducere la toate produsele din magazin ce nu fac obiectul unei alte promoţii 
sau oferte promoţionale.

17. H&M: Reduceri de 20% la orice achiziţie, în baza cuponului H&M. Oferta este valabilă 
pentru  o  singură  achiziţie,  indiferent  de  numărul  de  produse,  în  perioada  29.11-
10.12.2013,  în  toate  magazinele  H&M  din  România,  doar  împreună  cu  cuponul  de 
reducere.  Acesta  poate  fi  decupat  din  catalogul  campaniei  şi  este  disponibil  pentru 
download de pe pagina de web: hm.com/ro şi de pe pagina oficială de Facebook a H&M.

18. Histeria: până la -30% reducere 
19. Hypermarket Carrefour: -până la -50% reducer la sute de articole
20. Inedit: -24% reducere la noua colecţie, până la -60% reducere la restul colecţiilor, cadouri 

surpriză clienţilor care cumpără produse INEDIT.
21. LaScarpa: -30% reducere la produsele marcate
22. Leonardo: 1+1/2 sau 2+1 GRATIS. Detalii în magazin.
23. Magic Fashion: până la -50% reducere la articolele selecţionate
24. Magic Tours: Asigurare de călătorie gratuită la orice sejur achiziţionat.
25. Media Galaxy: Reduceri atractive la zeci de produse. Detalii în magazin.
26. Mondex: - reduceri de 8% la produsele Mondex; -16% reducere pentru posesorii de Card 

de Fidelitate;   Dacă în data de 06.12.2013 este ziua dumneavoastră  de naştere,  Cardul 
Mondex vă aduce un discount de 8%, aşadar veţi avea o reducere totală de 24%.

27. Noelle: până la -25% reducere
28. Obsession: Reduceri cuprinse între -10% şi -50%
29. OptiONE: - 20% reducere la ochelarii de soare



30. Insula Q&Q: până la -30% reducere
31. Professional Shop: -10% reducere  la toate produsele Lakme la 1000ml - şampoane, măşti 

şi balsamuri.
32. Proges: până la -50% reducere
33. Salad Box: La fiecare salată comandată primeşti un voucher de 5 lei, pe care îl vei putea 

folosi la Salad Box toată luna decembrie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
34. Sarah Pop- 30% reducere pentru gama de produse Fissler; -20% reducere pentru gama de 

produse Kuchenprofi; Fac excepţie produsele care fac obiectul altor campanii sau care 
intră la preţuri promoţionale. 

35. Sensiblu: 2+1 Cadou la gamele: Boots, Biosilk, Avene îngrijirea feţei, Vichy, Elgydium, 
Belvia, Sit Right, Ped Egg*; Cadou - un Set Răsfăţ L'Occitane la cumpărături L'Occitane 
în  valoare  de  220  Ron;  *  promoţie  valabilă  pentru  deţinătorii  cardului  SSB,  pentru 
cumpărături din aceeaşi gamă; Se oferă cadou produsul cu valoarea cea mai mică. Sesiune 
de testare de produse în faţa magazinului, între orele 14:00-18:00;

36. Splend’Or: -15% reducere pentru ceasuri, bijuterii din argint  şi oţel, articole decorative; 
5% reducere pentru bijuteriile din aur; Aceste discount NU SE CUMULEAZĂ cu cele 
deja existente în magazin.

37. Steilmann: până la -30% reducere la articolele selecţionate
38. Takko fashion: Reduceri de iarnă de până la -50%
39. Thya Fashion: până la -30% reducere
40. Visage: -20% reducere la standurile marcate
41. Vodafone: -20% reducere la accesorii pentru telefoane mobile
42. Yves Rocher: O cremă de mâini Cacao și Zmeură, 30 ml CADOU la cumpărături de 

minim 29 lei, -35% reducere la un parfum sau o apă de toaletă la alegere. Sesiuni de 
make-up gratuite pe bază de programare prealabilă, între orele 16:00-19:00.

*Ofertele sunt valabile în limita stocurilor disponibile, pentru articolele semnalizate.


