
Black Friday 2021 

 

 

 Animax: reduceri de până la 25% la o gamă variată de produse. Perioada 12 noiembrie-14 

noiembrie. 

 Arena Lifestyle: promoții de până la 40% și reduceri suplimentare de până la 20%  valabile 

până în 22 noiembrie. Detalii în magazin. 

 Arena Sport: promoții de până la 40% și reduceri suplimentare de până la 20% valabile 

până în 22 noiembrie. Detalii în magazin. 

 Benvenuti: extra 20% reducere la toate articolele din colecția de încălțăminte și 

marochinărie, în perioada 12-14 noiembrie. 

 Bigotti: reduceri de 20% la toată colecția nouă și până la 50% reducere pentru restul 

produselor, în perioada 11-14 noiembrie. 

 Buzz: până la 50% reducere, în limita stocului disponibil. Perioada 11 noiembrie-15 

noiembrie. 

           * Reducerea se aplică la casa de marcat din prețul initial. 

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

 Carrefour: reduceri de până la 50% la sute de articole, până în 1 decembrie. Ofertă valabilă 

în limita stocului disponibil.  

 Cărturești: la 3 produse cumpărate la alegere, primești încă unul, gratuit.  

*Promoția nu se cumulează cu alte promoții derulate în aceeași perioada 

*Promoția este valabilă în librariile fizice din rețeaua Cărturești 

*Produsul gratuit este cel cu prețul cel mai mic dintre cele patru. 

 CCC: reduceri spectaculoase de până la 40% la articolele selecționate, până în 29 

noiembrie. Detalii în magazin. 

 Cinema Palace: - la fiecare 2 bilete cumpărate, clientul poate să achiziționeze 2 meniuri 

mari "Palace" la preț de meniu mediu, în 12 noiembrie. 

 Coccodrillo: reduceri de până la 50% la produse selecționate. 

 Contakt: reducere de 10% la orice achiziție prin Club Contakt. 



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

ofertă sunt excluse produsele și accesoriile de marcă Guess, Karl Lagerfeld și cele 

originale. 

 Douglas: până la 40% reducere la o selecție de produse; 

    30% reducere  la parfumerie de minim 75 ml; 

    20% reducere la parfumerie de minim 50ml; 

    30% reducere la o selecție de palate; 

    15% reducere la seturile de parfumerie; 

    30% reducere la Douglas Collection. 

Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil și sunt supuse unui Regulament. 

 Due Fratelli: 10% reducere la comandă, în 12 noiembrie. 

 Enzo Bertini: extra 20% reducere la toate articolele din colecția de încălțăminte și 

marochinărie, în perioada 12-14 noiembrie. 

 Epil Point: 50% discount la tratamentele de epilare definitivă*, tratamentele faciale și 

corporale**  doar în 12 noiembrie. 

* Excluzând abonamentele și ofertele existente. 

** Excluzând electrostimularea. 

 Farmacia 3: 25% reducere la gama pentru îngrijirea părului VICHY DERCOS 

         25% reducere la gama pentru pielea uscată și sensibilă La Roche Posay LIPIKAR 

         25% reducere la crema pentru maini CERAVE x 50 ml 

         40% reducere la a doua cutie de IMUNO 3 cumpărată   

          Promoțiile sunt valabile în perioada 12-29 noiembrie. 

 Fany Lux: reduceri de 20% la toate articolele din magazin, în perioada 12-14 noiembrie. 

 Gatta: reduceri de 20% la toate articolele de lenjerie, în perioada 26-28 noiembrie. 

 Gerovital: reduceri de până la 50% la produsele selectate, în perioada 12-21 noiembrie; 

 H&M: 20% reducere la toată achiziția, în perioada 12-13 noiembrie. 

 Hervis: 20% reducere la toată achiziția, în 12 noiembrie. 

 Histeria: reduceri de 30% la toate articolele, în 12 noiembrie. 

 Hoco: reducere de 10% la orice achiziție prin Club Contakt. 

 Il Passo: discounturi de până la 70% la toate produsele, în perioada 9-30 noiembrie. 



 Jolidon: reduceri de până la 50% la toate articolele din magazin , în perioada 12-14 

noiembrie. 

 Kenvelo: 40% reducere la articolele cu preț întreg, în perioada 11-14 noiembrie. 

 Kingart: 30% reducere la toate articolele, cu excepția bijuteriilor din argint, în 12 

noiembrie. 

 Kozima: reduceri de până la 50% doar în 12 noiembrie. 

 Lee Cooper: 40% reducere la articolele cu preț întreg, în perioada 11-14 noiembrie. 

 Magic Fashion: 20% reducere la produsele selectate, în 12 noiembrie. 

 Magic Tours: asigurare medicală gratuită la fiecare pachet achiziționat, în 12 noiembrie. 

 Marrionnaud: 30% reducere la orice produs cu preț întreg în  perioada 12-14 noiembrie.  

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

 Nobila Casa: 40% reducere la toata gama pentru prepararea mesei si organizarea 

bucatariei si la colectii indragite de vesela din portelan si ceramic; 

35% reducere la textile decorative; 

30% reducere la tablouri. 

 Noodle Pack: 20% reducere la Noodle Pack! Ofertă valabilă exclusiv în restaurant. 

 Office Shoes: reduceri de până la 50% la modelele selectate, în perioada 12 – 14 

noiembrie. Detalii în magazin. 

 Optiblu: promoții de până la 80%, în perioada 12-20 noiembrie. 

 Opticris: 50% reducere pentru toate brandurile, în perioada 11-13 noiembrie. 

 Orsay: 30% reducere la cumpărături pentru toți clienții.  

*Sunt excluse din promoție articolele cu preț redus, card cadou sau SPECIAL 

PRICE. 

 OTP Bank: campania Zero Friday 2021, prin care atât persoanele fizice, cât și 

antreprenorii beneficiază, în perioada 12–26 noiembrie, de cele mai atractive 

comisioane  și alte avantaje din acest an, cu zero costuri pe viață. (pe întreaga durată de 

valabilitate a contractelor semnate în cadrul campaniei.) 

 Pandora: 20% reducere la orice achiziție în perioada 23 - 29 noiembrie.  



*Oferta nu poate fi combinată cu alte promoții sau reduceri și nu se aplică 

Talismanului Unicef, Ediției Limitate Star Wars și produselor realizate din aur 

de 14k. 

 Professional Shop: 10% reducere la aparatele Upgrade (plăci, uscătoare, ondulatoare); 

                                25% reducere la vopsea de păr Collage (culori selectate).  

 Sabrini: reduceri de până la 40% la ceasuri, bijuterii și inele de logodnă, în perioada 12-

28 noiembrie. 

 Sarah Pop: 25% reducere pentru cumpărături* în valoare de minim 100 lei, în 12 

noiembrie. 

       * Discountul nu se aplică produselor deja reduse. 

 Sport Vision: până la 70% reducere, în limita stocului disponibil. Perioada 11-15 

noiembrie. 

*Reducerea se aplică din prețul initial. 

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

 Timeout: 40% reducere la articolele cu preț întreg, în perioada 11-14 noiembrie. 

 Top Shop: reduceri de până la 70% la produsele Dormeo, Delimano, Rovus, Walkmaxx, 

Wellneo, până în 30 noiembrie. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.  

 Triumph: până la 70% reducere la produsele selecționate, în 12 noiembrie. 

 Vava: reduceri de până la 50% doar în 12 noiembrie. 

 Xpert Beauty: reduceri de până la 70%, în perioada 9-15 noiembrie. 

 Yves Rocher: 40% reducere la toate produsele, în perioada 10-15 noiembrie. 

*Exceptând colecția de Crăciun, seturile și produsele cu bulină verde. 


