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#PRZECENNA SOBOTA

#PROMOCJE

#GALERIA KRAKOWSKA

NASTĘPNE ARTYKUŁY:

Przecenna sobota w Galerii

Krakowskiej

PODZIEL SIĘ

Pierwsze słoneczne dni nie muszą oznaczać nerwowego wydobywania z czeluści naszych

szaf niemodnych ubrań z poprzedniego sezonu. Wiosna to okres, w którym stylowy i modny

wygląd jest szczególnie ważny. Już 23 kwietnia w Galerii Krakowskiej po raz kolejny

odbędzie się „Przecenna Sobota” – akcja rabatowa, podczas której będzie można

skompletować garderobę na nadchodzący sezon, jednocześnie nie wydając na nią

majątku.

Warto się wybrać!
Foto: Tomasz Ozdoba newspix.pl

Przecenna sobota w
Galerii Krakowskiej

Ile wydają
województwa na
promocję? Szok!
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TAK NIE

PODZIEL SIĘ

„Przecenna Sobota” to cykliczna akcja, skierowana do wielbicieli zakupów, którzy

chcą dobrze wyglądać przez cały rok. Już 23 kwietnia wszyscy zainteresowani

odświeżeniem swojej szafy, mają okazję skorzystać z atrakcyjnych promocji i rabatów.

Spośród 270 markowych sklepów większość przygotowała obniżki sięgające nawet do 70%.

Jak modnie ubrać się na rozmowę o pracę?

W trakcie całodziennej akcji (9.00 – 22.00) interesujące promocje będą czekać nie tylko na

miłośników mody. Obniżki przygotowały również sklepy jubilerskie, drogerie, księgarnie,

salony optyczne czy kawiarnie.

Zobacz także:

>>>Rita Ora zachwycona strojem polskiej dziennikarki

>>>Tak będą ubierać się Polki?
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