7 urodziny
18 listopada, sobota
od 12.00
• pokazy z suchym lodem
• pokazy taneczne – Szkoła Tańca MK,
grupa Organizacja
• tańce latynoamerykańskie
• koncert chóru Wrzosy Jesieni
• pokazy Klubu Karate Tradycyjnego
„Ippon” i warsztaty karate dla dzieci
• body pump, trampoliny – Jatomi Fitness
• pokaz makijażu – Endorphine
• warsztaty dla dzieci „Kwiaty z origami”
(poziom +3)
• szczudlarze
• konkursy z nagrodami
• rabaty do -50%

15.15

występ duetu akrobatycznego
Delfina i Bartek

16.00

urodzinowy tort – degustacja

18.00

koncert Filipa Mettlera

19.00

koncert Eweliny Lisowskiej

7 urodziny
18 listopada

urodzinowe rabaty 18-19 listopada
Apteka Super-Pharm • do 40% na wybrane marki

Ormilla • 20%

4F • 15% (nie dotyczy kolekcji olimpijskiej)

Pafoscan Sport • 10%

50 style • 20% na drugi i 40% na trzeci produkt

Papmar • 15% na plecaki i piórniki

A KUKU • 10% na produkty Playmobil

Peterson • 15%

Bookszpan • 20–70% na wybrane produkty

Pin-Up! • 10% na kręgle

Change Lingerie • 30% (nie dotyczy kolekcji Cornette)

Play • 50% na szkła hartowane i etui/pokrowce dostępne

City Climb Bytom • 5 zł rabatu na 30-minutowe wejście

w salonie lub 100% rabatu dla klientów przedłużających

na ściankę wspinaczkową

lub zawierających nową umowę

Crazy Bubble • 3 zł na produkty serwowane na gorąco

Pralnia Panda • 20% na usługi podstawowe (bez usług

Delikatesy Społem Bytom • wybrane produkty

podwykonawców, czyszczenia dywanów i sukien ślubnych)

w promocyjnych cenach

Priority Room • 50% na czółenka, baleriny, mokasyny marki

Diverse • 20% na nieprzecenione jeansy

Gino Rossi; kozaki marki Badura za 349 zł

Duka • 20% na nieprzecenione produkty marki Duka

Profi-Lingua • 50% dla dorosłych i 100% dla dzieci na kurs

(nie dotyczy kart podarunkowych oraz artykułów

semestralny przy zapisie na kurs dwusemestralny

marek zewnętrznych)

(tylko 18.11)

Endorphine • 10%

Selene • do 30% na bieliznę Prima Donna, do 50%

Esotiq • 30% (nie dotyczy perfum i asortymentu Henderson)

na bieliznę Coemi

Fluffy Colours i Przyjaciele • 15% na produkty marki Fluffy

Sephora • 20% na zapachy

Colours i na nową kolekcję marki Boboli

Sizeer • 15%

Gatta • 15% na kolekcję podstawową basic (tylko 18.11)

Skorpion • 10%

Giacomo Conti • 20% na nową kolekcję

Solar • 20% na drugą tańszą sztukę odzieży

Herbaciarnia Tea Room • 25% przy zakupie 3 produktów

Świat Książki • 20% na wybrane wydawnictwa

Itaka • First Minute na lato 2018: dzieci do 50%; do każdej

Time Trend • 30% na kolekcję Nautica

rezerwacji przewodnik „Najlepsze miejsca na świecie”

Top Shop • 20%

Laserhouse • 20% na Laserowy Paintball

Vision Express • 40% na oprawy korekcyjne marek: Julius,

Lavard • 20% na nową kolekcję

Sensaya, Heritage, Enzzo, Fuzion

Lee Cooper, Rifle & Levi’s • 20% na produkty marki Levi’s

Wojas • 20%

i Lee Cooper

Wólczanka • 30%

Mobile Store • do 50% na akcesoria GSM

Wyjątkowy Prezent • 20% na Pakiety Przeżyć

Modne Buty • 30–70%
Mydlarnia u Franciszka • 20% przy zakupie
min. 2 produktów
NeoNail • 10% na ozdobne płytki do manicure
Ochnik • 25% (tylko 18.11)

Rabaty nie dotyczą rzeczy przecenionych.
Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.
O szczegóły pytaj w sklepie.
Informacje przedstawione w ulotce mają charakter
informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.

