
“Pink Shopping Day”               15 OCTOMBRIE 2016, 10:00-22:00 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

1. Amely: -30% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții; 

2. Arman Sport: Reduceri cuprinse între -10% și -30% la articolele selecționate, în limita stocului 

disponibil; 

3. Badura: -20% reducere la toate produsele din noua colecție; -50% reducere la toate podusele din 

colecția de toamnă 2015; 

4. Benvenuti: -50% reducere la al doilea produs achiziționat; (La achiziția a oricare două articole din 

colecția de încălțăminte și marochinărie pentru sezonul TI 2016, cel de al doilea produs va avea o 

reducere de -50% din prețul de raft. Reducerea se va acorda produsului cu prețul mai mic, și nu se 

poate cumula cu alte oferte sau promoții) 

5. Bigotti: -20% reducere la articolele cu preț întreg; 

6. BSB fashion: Orice achizitie de minim 400 lei este rasplatită cu un voucher cadou în valoare de 

80 lei. Acesta va putea fi utilizat la următoarea achiziție efectuată în perioada 8.10 – 8.11.2016; 

7. Carrefour: Reduceri incredibile la sute de articole; 

8. C&A: -20% reducere din prețul afișat la minim 3 articole achiziționate 

9. DeGeorgia: Până la -10% reducere; 

10. Edifice bijou: până la -50% reducere la articolele selecționate; 

11. Euphoria Style: -20% reducere la toate articolele din magazin; 

12. Farmacia 3: 1+1 la 70 % (la un produs cumparat pacientul beneficiaza de 70% reducere la al 

doilea produs) la gamele Bioderma Sebium, Bioderma Sensibio și Bioderma Hydrabio H2O; 

Klorane bebe - cadou o borsetă la achiziționarea unui produs din gamă; Elancyl - cadou o geantă 

la achiziționarea a două produse din gamă; 

13. Fany Lux: până la -50% reducere; 

14. Gatta: -20% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții sau oferte promoționale; 

15. Histeria: -20% reducere la articolele selecționate; 

16. H&M: Ești student? Vino la H&M în weekendul 15-16 octombrie 2016 și bucură-te de 20% 

reducere la orice achiziție la preț întreg din departamentele de Femei și Bărbați. Tot ce trebuie să 

faci este să prezinți la casa de marcat carnetul de student! Pentru mai multe detalii despre ofertă, 

accesează pagina de Facebook a H&M! 

17. HotShot: -10% reducere la toate articolele din magazin; 

18. Il Passo: -20% reducere la toate articolele din magazin; 

19. Kenvelo: până la -50% reducere la articolele selecționate 

20. La Perlas: Reduceri cuprinse între -10% și -30%; 

21. Lee Cooper: -20% la produsele cu preț întreg (produsele marcate cu etichetă Special Price nu fac 

obiectul promoției); 

22. Magic Fashion: -20% reducere; 

23. Magic Tours: Asigurare de călătorie gratuită la orice sejur; 

24. Maxximus: Reduceri de până la -50% la articolele selecționate; 

25. Mondex: -8% reducere la toate produsele din magazin. Reducerea este valabilă doar pentru 

posesorii de Card Fidelitate Mondex;  

26. Nike: -20% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții sau oferte promoționale; 

27. Noelle:  Până la -40% reducere; 



28. Noriel: Toamna ofertelor cu reduceri de până la -50%; 

29. Nomasvello: La achitarea a 3 ședințe IPL primeși o ședință Proskin (curățare facială în 

profunzime); diagnosticare faciala cu Wood Lamp gratuită; testare la epilarea definitiva cu IPL 

gratuită; 

30. Pada Murre: Extra -20% reducere la toate articolele din magazin; 

31. Penti: Cumperi 3 plătești 2 la articolele de lenjerie și pijamale selectate; Cumperi 5 plătești 4 la 

dresuri, șosete și papuci de casă;  

32. Profesional Shop: -10% reducere la gama de perii Pink de la Olivia Garden 

33. Ra Femme: -20% reducere la articolele selecționate; 

34. Salad Box: 1 ingredient extra gratuit la orice salată, în perioada 14-16 octombrie; 

35. Sarah Pop: -50% discount pentru o serie de accesorii dedicate preparării şi servirii ceaiului sau 

cafelei, semnalizate la raft. Mai multe detalii în magazin. 

36. StarShinerS: -10 % reducere pentru produsele care nu fac parte din alte campanii promoționale; 

37. Steilmann: -10% reducere la cumpărături de minim 300 lei. Oferta este valabilă la toate produsele 

confecții, din colecția toamnă-iarnă; 

38. Salon Top Beauty by Lidia Buz: -25% reducere la produsele profesionale phito STUDIOS make 

up; 

39. Taco fresh: Guacamole extra gratis (Preț de lista de 4 lei). 

40. Thya Fashion: Până la -30% reducere la articolele selecționate; 

 

 

 

*Toate ofertele sunt valabile pentru articolele marcate în limita stocurilor disponibile! 


