
Black Friday                                                            NOIEMBRIE 2019, 10:00 - 22:00 

 

 Animax:  reduceri de până la 30% la hrana și accesoriile pentru animale,  în perioada 

15-17 noiembrie. 

 Arena Lifestyle: reduceri de până la 45%, în perioada 15-17 noiembrie. 

 Arena Sport: reduceri de până la 50%, în perioada 15-17 noiembrie. 

 Benvenuti: 50% reducere  la o selecție de articole din colecția nouă toamnă-iarnă 

2019  și  20% reducere  la toate celelalte produse de încălțăminte și marochinărie, în 

perioada 15-17 noiembrie. 

 BUZZ: reduceri de până la 50% care se aplică la nivel de brand, în perioada 15-17 

noiembrie. Reducerea se aplică la casă din prețul inițial,  nu se cumulează cu alte 

campanii existente în magazine și este în limita stocului disponibil. 

 Carrefour: super reduceri la sute de produse. Detalii în hypermarket. 

 Cărturești:  - Peste 100 de titluri cu discounturi între 20% și 40%, pentru posesorii de 

Buletin de Cărturești; 

- 10% reducere la toată oferta de muzică (CD & Vinyl);  

- 15% reducere la boardgames; 

- Perioada promoției: 15 - 17 noiembrie 2019.    

 CCC: 20% discount la toate produsele. Discountul nu poate fi combinat cu alte 

promoții și/sau reduceri. 

 Daniel Klein: reduceri de până la 35% la ceasuri, în perioada 15-17 noiembrie. 

 Diverta: oferte speciale pe baza cardului de fidelitate Diverta, până în 30 noiembrie. 

Detalii în magazin. 

 Drink Shop: oferte speciale la zeci de produse, în perioada 13-15 noiembrie. 

 Edifice: reduceri cuprinse între 10% și 50%, în perioada 15-17 noiembrie. 

 Edifice Bijou: reduceri cuprinse între 10% și 50%, în perioada 15-17 noiembrie. 

 Elegant: reduceri de 20% la articolele de damă,  în 15 noiembrie. 

 Enigma: 15% reducere la produsele marca Enigma, Bio Planet, Farmaderbe Italia și 

10% reducere la toate produsele din magazin, în perioada 11-29 noiembrie. 

 Enzo Bertini: 50% reducere  la o selecție de articole din colecția nouă toamnă-iarnă 

2019  și  20% reducere  la toate celelalte produse de încălțăminte și marochinărie, în 

perioada 15-17 noiembrie. 

 Fany Lux: reduceri de până la 50%, în perioada 15-17 noiembrie, în limita stocului 

disponibil. Detalii în magazin. 

 Farmacia 3: - 2+1 cadou la gelul de curățare Avene Cleanance Gel; 



 - 2+1 cadou la produse dermocosmetice din gamele Avene, Klorane Hair 

și îngrijire orală Pierre Fabre; 

- Propolis C răceală și gripă copii 8 plicuri - 20% reducere; 

- SECOM Alive 30+10 comprimate - 15% reducere; 

- Nebulizator compresor ZANO - 10% reducere. 

Perioada 15-30 noiembrie. 

 Gatta: 20% reducere la produsele de lenjerie, în 15 noiembrie. 

 Gerovital: reduceri de până la 50% la produsele Gerovital și Aslavital selecate, în 

perioada 15-21 noiembrie 2019. 

 Hervis: 20% la produsul favorit, în 15 noiembrie. Oferta nu se cumulează cu 

reducerea de 10% acordată la prima achiziție Hervis Sports Club, cu reducerile de 5% 

de la alte parteneriate. Excepții: Best Buy, First Price. 

 Inglot: reduceri de până la 50%,  în perioada 29-30 noiembrie. 

 Il Passo: reduceri de până la -50% la produsele selecționate, în limita stocului 

disponibil, în perioada 12-24 noiembrie. 

 Ilex Gold: discount de 20 % la întreaga colecție de bijuterii cu diamante, în perioada 

15-30 noiembrie. 

 Jolidon: reduceri de până la 70%,  în perioada 15-17 noiembrie. 

 Kingart: reduceri de 50% pentru bijuteriile de fantezie și 30% pentru obiectele de 

cadou , decoruri și argint. 

 La Perlas: reduceri între 10-30%, în limita stocului disponibil, în perioada 10-30 

noiembrie. 

 Magic Fashion: 10% reducere la toate produsele, în perioada 15-17 noiembrie. 

 Magic Tours: asigurare medicală gratuită pentru fiecare pachet achiziționat, în 

perioada 15-17 noiembrie. 

 Marionnaud: reduceri de până la 50% la produsele selectate, în perioada 15.11-

01.12.2019, necumulabile cu alte oferte de preț sau reduceri.   

În weekend-ul 15-17 noiembrie, pe bază de card de fidelitate, 25% reducere la orice 

alte produse neparticipante la campania de Black Friday. 

 Media Galaxy: Reduceri la mii de produse, în perioada 01.11-04.12.2019. Detalii în 

magazin. 

 Meron: 15% reducere la toate produsele, în data de 15 noiembrie. 

 Nike: reduceri speciale, începând cu 23 noiembrie. 

 Noelle: reduceri de până la 35% la ceasuri, în perioada 15-17 noiembrie. 

 Office Shoes: reduceri de până la 40% la peste 500 de modele, în perioada 15 – 17 

noiembrie. 



 Professional Shop:  20% reducere la produse Lakme Teknia selecționate. 

 Q&Q: reduceri cuprinse între 10% și 50%, în perioada 15-17 noiembrie. 

 Ra Femme: reducere de până la 50%, până în 15 noiembrie. Detalii în magazin. 

 Sarah Pop: reduceri de până la 50% pentru produsele semnalizate la raft, până în 30 

noiembrie. 

 Sport Vision: reduceri de până la 60 la nivel de brand, în perioada 15-17 noiembrie. 

Reducerea se aplică la casă din prețul inițial, nu se cumulează cu alte campanii 

existente în magazin și este în limita stocului disponibil. 

 Steilmann: reduceri de până la 50% la produsele selectate, până în 30 noiembrie. 

 Teilor: reduceri de 30% la bijuteriile selectate,  în perioada 15-17 noiembrie. 

 Thya: reduceri cuprinse între 20% și 50%, în perioada 15-17 noiembrie. 

 Triumph: până la 30% reducere la produsele selecționate, în perioada 15-17 

noiembrie. 

 Vava: până la 30% reducere la colecția nouă, în perioada 15-17 noiembrie. 

 Yves Rocher: 50% reducere pentru minim 2 produse achiziționate, între 14 – 18 

noiembrie și 21 – 25 noiembrie 

 


