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magazine îmbrăcăminte

BrandUP

Contessa

până la 30% la produse selecționate

rochii de la 100 de lei, bluze de la 50 de lei 
și alte reduceri semnalizate la raft

 3 + 1 tricou GRATIS,până pe 25 iulieDovani

Gospa

Moda Miss

Mustang

New Yorker

Orsay

Pepco

Jaqueen

Janiss

Evel Mod

până la 30% la produse selectate

reduceri de până la 70%

reduceri de  până la 50%

reduceri de până la 70%

reduceri de până la 50% la produse 
selectate

reduceri semnalizate la raft

reduceri semnalizate la raft

reduceri semnalizate la raft

până la 50% reducere la produse 
semnalizate la raft



magazine articole  copii

lenjerie

articole sportive

Coccodrillo

Noriel reduceri de până la 50% la sute de produse,  
până pe 1 august
reduceri de  până la 70%,  din 2 august 
până pe 15 septembrie

între 14-55% la colecțiile Coccodrillo 
primăvară-vară, până pe 1 august

reduceri semnalizate la raftDecathlon

Sizeer

Sportisimo

Penti

Sofiaman

White Art

reduceri de până la 50% reducere

reduceri la o selecție de produse, în 
perioada 12 iulie- 11 august

până la 50% reducere la produse 
semnalizate la raft

până la 50% reducere la pijamale și
îmbrăcăminte de casă, până pe 31 august

până la 50% reducere la rochii de mireasă

rochii de mireasă

Benvenuti reduceri de până la 60% 



magazine încălțăminte și marochinărie

bijuterii și accesorii

Marrionaud reduceri de până la 35% la o selecție de 
parfumuri și de până la 25% la produse 
de makeup

Alexandria Librării 20% reducere pentru titlurile din colecția 
BUZZ Books                                                                            
50% reducere la o serie de articole 
Busquets și Miquelrius                                                                          
2 + 1 la ed. Nemira                                                           
50% reducere la ghiozdane și penare

cosmetice și parfumerie

Mobexpert reduceri de până la 50%

Casa Mereuta bancă de catifea de la 159 lei la 129 lei

Bergner 20% reducere la o selecție de tacâmuri

Grazie Mille

Medea

Tezyo by Otter

Splend`or

Deichmann reduceri de până la -50%, la produse 
de sezon

reduceri de până la 60%, până pe 31 iulie

reduceri de până la 50%, până pe 30 iulie

reduceri de până la 40%

reduceri de până la 50 % la articole 
selectate

mobilă și decorațiuni

English Home reduceri semnalizate la raft

presă / librărie



magazine optică medicală

farmacie / produse naturiste

Dr. Green 

Optiblu reduceri de până la -70%, până  pe 
30.09.2021                                                                           
prețuri speciale, începând de la 149 lei, la 
gama Polaroid, până pe 31 august

food

Roti Grill Pizza 5+1 gratuit
Shaorma lipie 5+1 gratuit
Bagheta de pui 5+1 gratuit
Salate 5+1 gratuit

Sale e Pepe Pizza  5+1 gratuit
Paste 5+1 gratuit
Insalate 5+1 gratuit

reduceri de până la 30%

electronice, electrocasnice & IT

Flanco reduceri semnalizate la raft

Media Galaxy reduceri semnalizate la raft

zilnic, un meniu la reducere

20% reducere pentru titlurile din colecția 
BUZZ Books                                                                            
50% reducere la o serie de articole 
Busquets și Miquelrius                                                                          
2 + 1 la ed. Nemira                                                           
50% reducere la ghiozdane și penare

La bunica

Procentele de reducere și ofertele promoționale sunt valabile la data 
afișării prezentului catalog și sunt valabile în limita stocului disponibil. 

Nu se aplică la toate produsele din magazin și pot fi modificate de 
magazine, inclusiv valabilitatea, fară un anunț prealabil ulterior datei 

publicării acestui catalog. Detalii în magazine.


