Taste the summer, feel the sales!
Amely - Reducere de până la 60% la articolele selecționate. Detalii în magazin.
Arena Lifestyle - Reducere de până la 40% la articolele de îmbrăcăminte și
încălțăminte Adidas, Skechers. Perioada 1 iulie - 30 iulie.
Arena Sport - Reducere de până la 60% la produsele de sezon pentru adulți și
copii: șorturi, tricouri, papuci, costume de baie. Perioada 1 iulie - 30 iulie.
Benvenuti - Reduceri de până la 70% la sute de produse, până în 30 iulie.
Bigotti - Reduceri de 30% la articolele selecționate. Detalii în magazin.
BSB - 50% reducere, până în 31 august. Detalii în magazin.
Buzz - Reduceri de până la 40%, până în 28 iulie. Detalii în magazin.
C&A - Reduceri de până la 70%. Detalii în magazin.
Carrefour - 50% reducere la sute de articole, până în 31 iulie.
Cărturești - 20% reducere la colecțiile Armada & Nautilus de la Editura Nemira;
- 20% reducere la selecția "101 cărți de citit într-o vară";
- 20% reducere la o selecție de lucruri care îți fac viața mai frumoasă |
listă accesorii;
- 20% reducere la o selecție de carte străină.
Promoții valabile până în 31 iulie.
CCC - 50% reducere la o selecție de produse. Detalii în magazin.
Cover Shop - Cumperi 2 produse și primești 1 gratis. Oferta este valabilă pentru
toate tipurile de produse și va avea loc până în data de 31 iulie, inclusiv. Detalii la
insulă.
Daniel Klein - 20% reducere la ceasurile Daniel Klein, în limita stocului
disponibil.
- Până la 40% reducere la ochelarii de soare Daniel Klein, în limita
stocului disponibil.

Diverta - 2+1 cadou la orice carte de la editura Nemira;
- 2+1 cadou la orice carte de la editura Curtea Veche;
- 2+1 cadou la orice carte de la editura Niculescu;
- 20% reducere la toate titlurile Humanitas Fiction.
Special pentru copii:
- 20% reducere la cărțile pentru copii de la editura Humanitas Junior;
- 15% reducere la cărțile pentru copii de la editura Flamingo.
Promoțiile sunt valabile până în 31 iulie.
Enzo Bertini - Reduceri de până la 65% la sute de produse, până în 29 iulie.
Fanylux - Reduceri între 30% și 70% la toate articolele din magazin, până în 31
iulie.
Farmacia 3 - 30% reducere la produsele solare dermocosmetice din gamele Vichy
și La Roche Posay;
- 30% reducere la produsele solare dermocosmetice din gamele
Avene și A-derma;
- Sun Care Avene - la oricare 2 produse solare cumpărate din gama
Avene, primiți cadou un produs Avene din oferta disponibilă în
farmacie;
- 28,8% reducere la Effitan Spray natural anti c?pu?e ?i ?ân?ari;
- 9 lei gel dezinfectant pentru mâini Hexisept x 50 ml.
Promoțiii valabile până în 31 iulie.
Gerovital - până la 40% reducere la produsele de protecție solară Gerovital, până
în 31 iulie.
25% reducere la toate tipurile de dezinfectanți din gamele Farmec și Dermofarm,
până în 31 iulie.

H&M - Reduceri de până la 50% la articolele selecționate, în limita stocului
disponibil.
Hervis - Reduceri de până la 70%, până în 22 iulie.
Ultima șansă la reducerile de vară, în perioada 23 iulie - 8 august.
Il Passo - Reduceri de până la 50%. Detalii în magazin.
Jolie - 20% reducere la toate produsele, în perioada 24-31 iulie.
Kingart - Cumpără la noi și primești un cadou. Oferta este valabilă la cumpărături
de minim 10 lei, în limita stocului disponibil.
Cadouri cu 5 lei și multe alte surprize. Oferta este valabilă în limita stocului
disponibil.
Bijuterii de fantezie la 1 leu. Oferta este valabilă doar la cumpărături de minim 5
bucăți, în limita stocului disponibil.
La Perlas - Reduceri între 20% și 50% la toate articolele, până în 31 iulie.
Little Rose - Reduceri de până la 50% la articolele selecționate, în limita stocului
disponibil.
Maxximus - Reducere de 50% la costume ceremonie, până în 31 august.
Media Galaxy - Reduceri atractive la sute de articole. Detalii în magazin.
Musette - Reduceri finale la produsele selecționate. Detalii în magazin.
Noelle - 20% reducere la ceasurile Daniel Klein, în limita stocului disponibil.
Noodle Pack - Super crispy la super prețul de 15.90 lei. Ofertă valabilă pentru
achiziția din locație, până în 9 august.
Nomasvello - 40% reducere la epilarea definitivă, până în 31 iulie.
Office Shoes - Reduceri de până la 50% la produsele selecționate. Detalii în
magazin.
Optiblu - Reduceri de până la 70%, până în 31 august.
Orsay - Promoții speciale. Detalii în magazin.
Sport Vision - Reduceri de până la 50%, până în 28 iulie. Detalii în magazin.

Xpert Beauty - Reduceri de până la 50%, până în 31 iulie.
Yves Rocher - Reduceri de 50% la toate produsele (excepție puncte verzi și
seturi). Perioada 15-21 iulie.

