
Black Friday                                                       25 NOIEMBRIE 2016, 10:00-22:00 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

1. Adidas: Până la -50% reducere la articolele selecționate; 
2. Arena: Până la -43% reducere la articolele selecționate; 
3. Amely: -25% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții; 
4. Badura: -30% reducere la toate articolele din noua colecție 2016; -50% 

reducere la articolele de încălțăminte din colecția 2015; 
5. Benvenuti: -30% reducere la întreaga colecție de încălțăminte și 

marochinărie pentru sezonul de toamnă - iarnă 2016. Reducerea se va 
aplica la casă și nu se va putea cumula cu alte oferte/ promoții sau 
discount-uri acordate pe baza card-urilor de fidelitate. 

6. Bigotti: Până la -50% reducere la articolele selecționate, în limita 
stocului disponibil; 

7. Carrefour - Reduceri de până la -50% la sute de articole nealimentare. 
Detalii în hypermarket. 

8. C&A: -20% reducere din prețul afișat la toate articolele; 
9. CCC: -20% reducere la toată colecția de încălțăminte și genți; 
10. Coccodrillo: - 25% reducere la colecțiile selecționate din sezonul 

toamnă-iarnă;  
11. Deichmann: Până la -50% reducere pentru articolele marcate cu 

etichetă de reducere; 
12. Diverta: Oferte atractive la zeci de atitluri de cărți. Detalii în 

librărie. 
13. Fany Lux: -30% reducere la articolele cu preț întreg; 
14. Farmacia 3: La gama Avene: 2+1 CADOU (la două produse 

cumpărate din gama Avene, pacientul primește un produs CADOU); - 
40% reducere la produse cosmetice bio/organice; 

15. Gatta: -20% reducere la toată gama de ciorapi care nu fac obiectul 
altor promoții sau oferte promoționale; 

16. Gotti: -20% reducere la produsele selecționate; 
17. H&M: Weekend Black Friday cu -20% reducere pentru toate 

articolele la preț întreg. Ofertă valabilă între 25-27 noiembrie în limita 
stocului disponibil. 

18. Kenvelo: Totul la -50% din prețul inițial; 
19. Kitchen Shop: Reducere la toate produsele. Detalii în magazin. 
20. LaPerlas: Reduceri cuprinse între -10% și -50% la produsele 

selectate; 



21. LC Waikiki: -20% reducere la produsele cu preț întreg; 
22. Magic Fashion - Până la 50% reducere la articolele selecționate. 
23. Magic Tours - Asigurare de călătorie gratuită la orice sejur. 
24. Media Galaxy: Cel mai mare Black Friday Ever! Detalii în magazin. 
25. Mondex: -8% reducere la toate produsele din magazine, pentru 

posesorii de card de fidelitate Mondex; 
26. NewYorker: Până la -50% reducere la articolele selecționate, ăn 

limita stocului disponibil; 
27. Nike: Până la -25% reducere la articolele selecționate; 
28. Nomasvello: -50%  reducere la FACIAL EXPRESS PACK (1 ședință 

rejuvenare IPL + 1 ședință PROSKIN la 135 lei în loc de 270 lei). 
29. Noriel: Până la -70% reducere la produsele selecționate; 
30. Penti: Reduceri cuprinse între -25% și -50% la produsele 

selectate; 
31. Professional Shop: La orice vopsea LAKME Collage sau Gloss 

cumpărată, oxidantul este oferit CADOU; -10% reducere la produsele 
HAIRGUM; -10% reducere la toate aparatele electrice - plăci, uscătoare, 
mașini de tuns, ondulatoare din gamele WELLA, KASHO, BABYLISS, 
XANITALIA; -10% reducere la toate produsele de îngrijre gramaj mare 
(peste 500ml) din gamele LAKME, LOREAL, WELLA, WELLA SP, NIOXIN, 
LONDA;  

32. RA Femme: Până la -20% reducere la articolele selecționate; 
33. Sarah Pop: Până la -50% reducere la articolele semnalizate la raft; 
34. StarShinerS: Reduceri cuprinse între -25% și -70%; 
35. Steilmann: -20% reducere la marfa selectată; 
36. Taco fresh: La o consumație de peste 15 lei, primești o limonadă, o 

apă sau o Coca-Cola din partea casei. 
37. TopShop: Până la -80% reducere la articolele selectate; 
38. Yves Rocher: -30% reducere la un produs achiziționat; -35% 

reducere la al doilea produs achiziționat; *Promoţia nu este cumulabilă 
și nu se aplică produselor cu punct verde, pachetelor, seturilor și 
colecţiilor în ediţie limitată de sărbătoare. 

 

 

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


