
Winter Sales Lotus Center - Ianuarie 2023 

 

1. Amely – până la 60% reducere, în limita stocului disponibil. 

2. Arena – reduceri de până la 30%. Produsele supuse promoției au eticheta roșie. Promotia se 

aplică la stocului disponibil de articole sportive selecționate. Nu se cumulează cu alte promoții.  

Durata campaniei: 04.01-03.02.2023. 

3. Animax – 20% reducere la gama de hăinuțe Enjoy, 5+1 gratuit la pliculețele Stuzzy Dog, în 

perioada 09.01-09.02.2023. Reducerea se aplică la casa de marcat, din prețul afișat la raft. 

4. Arena – până la 50% reducere la colecția de textile toamnă-iarnă. 

5. Arman Sport – reduceri între 20-50% la articole selectate. În limita stocului disponibil. 

6. Benvenuti – până la 50% reducere, la sute de produse din colecția de sezon, în perioada 

03-31 ianuarie 2023. * Reducerea se va acorda la casa de marcat și nu se va cumula cu 

discountul acordat pe baza cardului de fidelitate. 

7. Bershka – promoții până la -50% la o selecție de articole, în limita stocului disponibil, din  

15.01 - 02.03.2023. 

8. Bigotti – până la 40% reducere la produsele seelctate, în limita stocului disponibil. Oferta 

valabilă până la data de 01 februarie 2023. 

9. BSB - reduceri între 30- 50% la articole selecționate,  până în 15 martie 2023, în limita stocului 

disponibil. 

10. BUZZ - reduceri de până la 50% la articolele selectate, în perioada 09 ianuarie-28 februarie 

2023. 

11. C&A - până la -50% reducere la articole selectate, din colecțiile pentru femei, bărbați și copii, 

în limita stocului disponibil. Reducerea se aplică la casa de marcat. 

12. Carrefour – până la 50% reducere la colecția de textile toamnă-iarnă, ÎN LIMITA STOCULUI 

DISPONIBIL. Perioada Campaniei: 2 ianuarie – 28 februarie. 

13. Cărturești – Ai buletin de Cărturești? Cu el beneficiezi de 20% reducere la titlurile autorului 

lunii: Gabor Maté. Perioada promoției 05-31 ianuarie 2023. Ofertă valabilă în limita stocului 

disponibil și un se cumulează cu alte promoții existente. 

14. CCC – reduceri de până la 70%, la produsele selecționate. Campanie valabilă în în limita stocului 

disponibil.  

15. Coccodrillo – promoție de până la 50% la produse selecționate din colecția toamnă-iarnă. 

Promoție valabilă în perioada 09 ianuarie – 28 februarie 2023, în limita stocului disponibil. 

16. Colin`s – la cumpărături de 125 lei, 15 lei la casă; la cumpărături de 400 lei, 100 lei la casă. Ofertă 

valabilă la toate produsele din magazin, până la sfârșitul lunii ianuarie 2023. 

17. Cozacone – reduceri de până la 30% la articole selecționate, în limita stocului disponibil. 

18. Dabo Doner - Luna cadourilor continuă la DABO, așa că te așteptăm, în fiecare zi, cu surprize, 

promoții și concursuri, pe pagina de Facebook sau pe site: https://surprize.dabodoner.ro/-  

https://surprize.dabodoner.ro/?fbclid=IwAR3T0L7WPsYczaBekGs2h7ib09SoDPQFKyFk36Jna9_LwPKiTe_QNSMlVMQ


19. Deichmann – Cumpără  2 perechi reduse si pe a 3-a redusă o primești gratuit. Campanie 

valabilă până la data de 17 ianuarie 2023. 

20. Desidea – 20% reducere la articole selectate, până la ....... Detalii în magazin. 

21. DIGI – la prelungirea abonamentului, beneficiezi de 50% reducere, timp de 4 luni, iar la portare 

în rețeaua DIGI beneficiezi de o reducere de 50%, timp de 6 luni. Detalii în magazin. 

22. Douglas –  Beauty Sale – până la 60% reducere la articole selecționate, în limita stocului 

disponibil. Campanie valabilă până în 31 ianuarie 2023. 

23. Dr.Max – reduceri de până la 70% la produsele marcate sau pachetele speciale marca 

L`Occitane. Ofertă valabilă în perioada 28.12.2022 – 28.02.2023, în limita stocului disponibil, 

pentru posesorii cardului de fidelitate. Oferta nu se cumulează cu alte promoții aflate în 

desfășurare la produse similare sau beneficiile cardului de fidelitate. 

 

Cumpără oricare 3 produse marca proprie Dr. Max și plătești doar 2. Detalii în farmacie. 

 

Urinal Akut, 10 tb. La prețul de 32.99 lei (preț fără card: 49.99 lei) 

Dr. Max Magneziu B6 cu aromă de lămâie, 20 cp. Eff. La prețul de 9.99 lei (preț fără card: 27.99 

lei) 

Vichy Dercos șampon împotriva mătreții pentru păr normal și gras, 200 ml La prețul de 37.99 lei 

(preț fără card: 69.99 lei) 

Oferte valabile în perioada 1-31 ianuarie 2023, în limita stocului disponibil, pentru posesorii 

cardului de fidelitate.  

24. Drink Shop – produse cu prețuri speciale la bax :  

Marzza 2022 Millesimato Blanc de Blancs 6 ST. x 0,75 l la prețul de 125.99 lei 

Red Bull Bax 24 DZ. x 0.25 l la prețul de 99.99 lei, 

Corona Bax 24 ST. X 0,3555 l la prețul de 125.99 lei, 

Pepsi Bax 24 doze x 0.33 l la prețul de 49.99 lei, 

Peroni Nastro Azzuro Bax 24 ST. X 0.33 l la prețul de 86.99 lei 

Prețurile conțin TVA. În limita stocului disponibil, în intervalul 1-31 ianuarie 2023. 

25. Edifice - între 20-30% la produse selecționate,  în limita stocului disponibil. 

26. Enzo Bertini - reduceri de până la 50% la articolele selectate, în perioada 03-31 ianuarie. * 

Reducerea se va acorda la casa de marcat și nu se va cumula cu discountul acordat pe baza 

cardului de fidelitate. 

27. Epil Point – Tratamente  faciale - Îngrijirea tenului in anotimpul rece Pachetul contine 3 

tratamente : Curățare facială + radiofrecvență + Led facial la prețul de 224 lei în loc de 320 lei 

discountul fiind de 30 %. 

Epilare definitivă cu laser diodă: Toate zonele  S ( mustață , bărbie , pomeți, perciuni , areole , 

perineu , linia abdomen , linia bikini ) au un discount de 35 % , prețul fiind de 50 lei în loc de 

80 lei . *Ofertele sunt valabile toată luna Ianuarie.  

28. Fany Lux – reduceri de până la 30% la articole selecționate, în limita stocului disponibil, până 

la data de 3 aprilie 2023. 



29. Farmacia 3 –  20% REDUCERE la dermocosmetice selectionate din gamele VICHY - DERCOS, 

LA ROCHE POSAY - LIPIKAR, CeraVe, valabilitate: ianuarie 2023 

- 20% REDUCERE la dermocosmetice selectionate din gama BIODERMA ATODERM 

(INTENSIVE & PREVENTIVE), valabilitate: ianuarie 2023 

- SUPER PREŢ la 2 cutii de Mega Sporebiotic Plus x 60 cps cumpărate! Detalii în Farmacia 3. 

Valabilitate: ianuarie-februarie 2023.  

- 20% REDUCERE la dermocosmetice selectionate din gamele AVENE CLEANANCE, 

CICALFATE +, EXOMEGA CONTROL, DUCRAY SQUANORM, KLORANE BEBE, Pierre Fabre 

Oral Care, Valabilitate: ianuarie-februarie 2023. 

- 10% REDUCERE la produse pentru faţă cu protecţie solară (FPS), selecţionate din gamele 

AVENE, BIODERMA, VICHY şi LA ROCHE POSAY. Valabilitate: ianuarie-februarie 2023. 

30. Gerovital – 22% reducere la cele mai vândute seturi de fiole și creme din anul 2022.  

20% reducere  la minim 2 produse cmpărate din gama Gerovital Men. Campania se desfășoară 

până la data de 22 ianuarie 2023.  

Cumpără minim 2 produse din gama Gerovital H3 Classic & retinol și primești cadou o cremă 

regenerantă de mâini. Promoție valabilă în șimita stocului disponibil, în perioada 9-29 ianuarie 

2023. Detalii în magazin. 

31. H&M –Final Sale. Până la 70% reducere la produsele selectate. Oferta este valabilă în limita 

stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții deja existente.   

32. Hervis – reduceri reale la produse originale. Peste 100.000 de produse adăugate în campanie. 

* Oferte valabile, în limita stocului disponibil, în magazinul Hervis Sports, în perioada 9 - 22 

ianuarie 2023 . Oferta nu se cumulează cu alte campanii active. PRDP = Preț recomandat de 

producător. Produse = nr. de bucăți. 

33. ICON – reduceri de 20%, 30%, 40% la articole selecționate, în limita stocului disponibil. 

34. Il Passo – extra 20% reducere la toate produsele Karl lagerfeld. Folosește codul KARL20 în pagina 

de coș. 

35. iSTYLE – accesorii esențiale pentru iPhone – doar în weekend – iStyle Comfort + Husă MagSafe 

transparentă + încărcător, la 299 lei ( în loc de 407 lei) 

accesorii esențiale pentru iPhone – în timpul săptămânii – iStyle Comfort + Husă MagSafe 
transparentă la 319 lei + cadou încărcător. 

*Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. 

36. Jolidon – reduceri de până la 70%, în perioada 3 ianuarie – 28 februarie 2023, în limita stocului 

disponibil. 

37. Kenvelo, Lee Cooper, Timeout – reduceri de până la 70% la articolele selecționate, 

valabile între 18 ianuarie – 15 februarie 2023. 

38. L`Store – reduceri de până la 70% la produsele selecționate, în limita stocului disponibil. 

39. Little Rose – reduceri de 25% la o selecție de compleuri de copii, în limita stocului disponibil. 

40. La Perlas – reduceri de până la 50%, valabile în luna ianuarie, în limita stocului disponibil. 

41. Magic Fashion - până la 70% reducere la produse selecționate, în limita stocului disponibil. 



42. Marionnaud – reduceri de până la 40% la articole selecționate, în limita stocului disponibil. 

Un se cumulează cu alte oferte sau promoții. Perioada campaniei: 01-31 ianuarie 2023. 

43. Maxximus – reduceri la produce selecțioante: 40% la paltoane, 20% la sacouri, 50% la 

costumele de ceremonia, în limita stocului disponibil. 

44. MediaGalaxy – mega-reduceri de iarnă, în perioada 12-18 ianuarie 2023. Detalii în magazin. 

- Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch5, 44mm, Wi-Fi, Android, Silver la 1293,67 lei (PRP = 
1635,13 lei) 

- Televizor Lifestyle The Serif Smart SAMSUNG 50LS01BB, Ultra HD 4K, HDR, 125cm la 2799,92 
lei (în loc de 3499,90 lei)  

- Mașină de spălat vase incorporabilă ELECTROLUX EEM48321L, 14 seturi, 8 programe, 60 cm, 
Clasa D, panou comandă negru la 1999,90 lei, în loc de 2499,90 lei. 

- Căști Gaming Wireless MICROSOFT Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, negru la 384,93 lei 
în loc de 549,90 lei. 

45. Musette – final sale. Reduceri de până la 70% la articole selecționate, în limita stocului 

disponibil, până în 31 ianuarie 2023. 

46. Noriel – până la -70% reducere la o selecție extinsă de produse, în perioada 16 ianuarie – 28 

februarie 2023. 

47. Noelle – Promoție la ceasurile Daniel Klein de până la 20% în limita stocului disponibil, în 

perioada 3 ianuarie- 28 februarie. 

48. Noodle Pack – Pack of the week NP Nuggets 370 gr + Pepsi Gratis. Ofertă valabilă exclusiv 

pentru achiziții din restaurante, în perioada 16-22 ianuarie 2023. 

49. Optiblu – până la 70% reducere la o selecție de rame pentru ochelari de vedere și ochelari 

de soare . Bonus, ai și consult de vedere gratuit. Ofertă valabilă până în perioada 16 ianuarie – 

28 februarie 2023. 

50. Opticris – 20% reducere la toată gama de ochelari de soare, în limita stocului disponibil.  

51. Pandora - la achiziția unei brățări cu 2 elemente se aplică o reducere de 20% la întreaga 

achiziție. Promoție valabilă pentru produsele selecționate, în perioada 01.01 - 31.12 2023. 

52. Penti – până la 70% reducere la toate produsele selectate. La gama de șosete: 1+1 gratuit; 

La dresuri: cumperi 2 dresuri, iar la al doilea beneficiezi de o reducere de 50%; Articole de plajă: 

cumperi 3 produse și beneficiezi de 25% reducere.  

53. Pull & Bear - promoții până la -70% la o selecție de articole, în limita stocului disponibil, 

între 15.01 – 28.02. 2023.  

54. Sabrini - Profită de până la -50% reducere la accesoriile Pandora selectate. În limita stocului 

disponibil. 

55. Sarah Pop - Reduceri de până la 50% pentru o serie de articole, semnalizate la raft prin eticheta 

galbenă. Detalii în magazin.  

56. Splend’Or – reduceri de până la 50%. Ofertă valabilă în perioada 9-30 ianuarie 2023, la 

produsele selectate. 

57. Sport Vision – Promoții de până la -70%, în perioada 09 ianuarie – 28 februarie 2023.  

58. Stradivarius - promoții până la -50% la o selecție de articole, în limita stocului disponibil,  



59. Street Coffee Roasters – cappuccino + prăjitură Marlenka  la prețul promoțional de 20 

lei;  cappuccino+ carrot cake/ banana bread la prețul promotional de 17 lei. În limita stocului 

disponibil. 

60. Teilor – reduceri de până la 30% la articole selecționate. 

61. Triumph – reduceri de 25% la costumele de baie, pijamale și cămăși de noapte. Promoția 

este valabilă în limita stocului disponibil. 

62. Vava – reduceri de până la 50% la articole selecționate, în limita stocului disponibil. 

63. Velvet – până la 50% reucere, în limita stocului disponibil, la articole selectate. 

64. Xpert Beauty - până la 65% reducere.Înscrie-te în programul de fidelitate și beneficiezi de 

extra-reduceri între 5% și 15%.Promoție valabilă în perioada 10.01.2023 - 31.01.2023, la 

produsele selectate, în limita stocului disponibil și se cumulează cu extra-reducerile din 

programul de fidelitate. 

65. Yves Rocher - reducere de până la 50% la o selecție de produse, până la 29 ianuarie 2023. 

66. Zara - promoții până la -70% la o selecție de articole, în limita stocului disponibil. 


