
Black Friday 2020 

 

 

 Arena Lifestyle: promoții de până la 40% și reduceri suplimentare. Detalii în magazin. 

 Arena Sport: promoții de până la 40% și reduceri suplimentare. Detalii în magazin. 

 Benvenuti: 30% reducere la toate articolele din colecția toamnă-iarnă 2020, în perioada 

13-15 noiembrie. 

 BSB: 20% reducere la întreaga colecție, în perioada 19-22 noiembrie. 

 Buzz: până la 50% reducere, în limita stocului disponibil. Perioada 13 noiembrie-15 

noiembrie. 

           * Reducerea se aplică din prețul initial. 

           ** Nu se cumulează cu alte promoții active în magazin. 

 C&A: 25% reducere din prețul afișat la toate articolele, în perioada 12-14 noiembrie. 

 Carrefour: reduceri de până la -70% la doilea produs achiziționat. Ofertă valabilă la 

achiziționarea a două produse identice. Perioada 12 noiembrie-2 decembrie. 

 Cărturești: până la 40% reducere la o selecție de 100 de titluri, în perioada 13-15 

noiembrie; 

                              20% reducere la o selecție specială de titluri, în erioada 13-22 noiembrie. 

 CCC: reduceri spectaculoase de până la 50% la articolele selecționate, până în 29 

noiembrie. Detalii în magazin. 

 Contakt: reducere de 15% la un pachet de husă+folie, până în 30 noiembrie. 

 Cover Shop: 2+1 gratis la toate accesoriile pentru telefoane, până în 31 decembrie. 

 Daniel Klein: reduceri de până la 50%, în perioada 13-14 noiembrie. 

 Diverta: 20% reducere la toate cărțile, în limita stocului disponibil. Promoție valabilă 

până în 30 noiembrie. 

 Enzo Bertini: 30% reducere la toate articolele din colecția toamnă-iarnă 2020, în 

perioada 13-15 noiembrie. 

 Fanylux: 50% reducere la toate articolele în limita stocului disponibil, până în 30 

noiembrie.                                                                                                                  

*Reducerea se aplică pentru produsele nereduse pe etichetă. 

 Farmacia 3: 30% reducere la Vitamina D3 pentru copii de la SECOM; 



                     50% reducere la probioticul Bonflor Farmacia 3; 

                     2 + 1 CADOU - la cumpărarea a două produse din gama Avene pe același   

                     bon, pacientul primește cadou o apă termala Avene x 50 ml.                                                                                                 

                     Promoțiile sunt valabile până în 30 noiembrie. 

 Gatta: reduceri promoționale până la 50% la articolele marcate, în perioada 16-30 

noiembrie. 

 Gerovital: reduceri de până la 50% la peste 100 de produse, în perioada 13-19   

                 noiembrie; 

                 Magic Black Weekend cu 25% reducere la minim două produse  

                 achiziționate, în perioada 20-22 noiembrie. 

 Hervis: 20% reducere la produsul favorit, în 13 noiembrie. 

*Excepție: produsele marcate cu first price, best buy, biciclete. Nu se cumulează cu alte 

campanii. 

             oferte speciale la sute de produse. 

 Hoco: 15% reducere la un pachet de husă+folie, până în 30 noiembrie. 

 Il Passo: discounturi de până la 70% la toate produsele, în perioada 13 noiembrie-30 

noiembrie. 

 Ilex Gold: discount de 20% la întreaga colecție de bijuterii cu diamante, până în 30 

noiembrie. 

 Jolie: 50% reducere la produsele selecționate, până în 30 noiembrie. 

 Kingart: 50% reducere la toata gama de bijuterii de fantezie, în perioada 13-15 

noiembrie. 

*În ofertă nu sunt incluse bijuteriile de argint. 

 La Perlas: 10-50% reducere la toate articolele în limita stocului disponibil. Detalii în 

magazin. 

 Magic Fashion: 20% reducere la toate produsele din magazin, în 13 noiembrie. 

 Magic Tours: asigurare medicală gratuită la fiecare pachet achiziționat, în 13 noiembrie. 

 Marrionnaud: 25% reducere la orice produs în  perioada 13-15 noiembrie și în perioada  

                         20–22 noiembrie (promoție necumulabilă cu alte oferte sau campanii). 

                         până la 40% reducere la produsele selectate, în limita stocului disponibil,   

                         în perioada 9–22 noiembrie (promoție necumulabilă cu alte oferte sau  



                         campanii). 

 Media Galaxy:  reduceri la mii de produse. Detalii în magazin. 

 Nobila Casa: reduceri de până la 50%, în perioada 13-22 noiembrie. 

 Noelle: reduceri de până 40%, în perioada 13-14 noiembrie. 

 Nomasvello: 41% discount la epilarea definitivă pentru brațe, până în 30 noiembrie. 

 Office Shoes: reduceri de până la 60%. Detalii în magazin. 

 Optiblu: Promoții de până la 80% la peste 2000 de produse, în perioada 12-19 noiembrie. 

 Professional Shop: 30% reducere la gama Wella, SP, Nioxin; 

                                30% reducere la gama Olivia Garden Violet Brushes. Promoții  

                                valabile în perioada 13-15 noiembrie. 

 Sport Vision: până la 60% reducere, în limita stocului disponibil. Perioada 13-15 

noiembrie. 

*Reducerea se aplică din prețul initial. 

** Nu se cumulează cu alte promoții active în magazin. 

 Teilor: Legendary Diamonds -30% reducere, până în 31.12.2020. 

 Triumph: până la 50% reducere la produsele selecționate, în perioada 13-15 noiembrie. 

 VaVa: reducere de până la 50% la produsele selectate, în perioada 13-30 noiembrie. 

 Xpert Beauty: reduceri de până la 70%, în perioada 11-30 noiembrie. 


