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Karnawał i ferie na Śląsku? Zaoszczędź nawet 70% – sprawdź gdzie!
Impreza karnawałowa, studniówka, a może ferie na jednym ze śląskich stoków?
Bez

względu

na

okazję,

przygotowania

warto

rozpocząć

teraz.

To

dobry

moment ze względu na trwające w naszym regionie zimowe wyprzedaże. Obecnie
podczas zakupów sprzętu na stok czy stylizacji na bal, można trafić na zniżki nawet
70%.

Tych

bardzo

dużo

czeka

m.in.

w

sklepach

gliwickiego

Centrum

Handlowego Europa Centralna. Sprawdź, na czym zaoszczędzisz.
W śląskich liceach i technikach sezon na studniówki i bale karnawałowe rozpoczął się na
dobre. Garnitur, sukienka, eleganckie buty - to obowiązkowa stylizacja na ten bal.
O przygotowaniach warto już teraz pomyśleć. W wielu gliwickich sklepach trwają zimowe
wyprzedaże. To czas, kiedy m.in. w Centrum Handlowym Europa Centralna sklepy kuszą
rabatami nawet do 70%, a przez cały styczeń promocji ma przybywać. Zaoszczędzić można
nie tylko na balowych kreacjach. Ferie zbliżają się wielkimi krokami, dlatego to również
dobry moment, by od stóp do głów przygotować się na stok.
Zakupy za 30% ceny
W

gliwickim

centrum

handlowym

promocje

można

znaleźć

w

większości

sklepów.

W wielu z nich czeka specjalna okazja dla przyszłych maturzystów. Tak jest m.in. w salonie
Bytom, Giacomo Conti czy Dastan. W ten sposób zestaw kompletnego garnituru, koszuli
i muszki lub krawatu możemy nabyć od 499 zł. Natomiast zniżki 50%, a nawet 70% można
znaleźć m.in. w sklepie H&M, Promod, CCC, Carry, Lindex, Solar, Cubus, Diverse czy Coccodrillo. Dzięki temu dużo zaoszczędzić mogą również Panie, które szukają stylizacji na karnawałową imprezę i najmłodsi. Nie brakuje też okazji w sklepach sportowych i ze sprzętem na
stok. 50% zniżkami kusi m.in. marka 4F. W ramach zimowych wyprzedaży w Europie Centralnej tańsze są również artykuły remontowe (Komfort – rabaty do 60%) czy elektronika –
promocje

na

sprzęt

znajdziemy

w

salonach

Media

Markt

i

RTV

EURO

AGD.

Aktualną listę promocji i czas ich obowiązywania można znaleźć na stronie internetowej
centrum handlowego.
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