Łowcy okazji! Na „BLACK WEEK” w Galerii Jeziorak czekają
na Was setki przecenionych produktów [ZOBACZ PRZEGLĄD
RABATÓW]
data aktualizacji: 2021.11.25

"Black Friday", czyli tzw. czarny piątek to w Stanach Zjednoczonych tradycyjnie początek
sezonu szalonych wyprzedaży i zakupów przed Bożym Narodzeniem. W Polsce ten zwyczaj
też się przyjmuje, a "black Friday", zamienia się nawet w "black week", przedłużając okres
obowiązywania rabatów.
My sprawdzamy te dostępne w największej galerii handlowej w naszym mieście, czyli w
Galerii Jeziorak w Iławie.

W "black week" włączyły się tutaj niemal wszystkie sklepy, a rabaty nieraz sięgają 60, a
nawet 80%. Często też wprowadzone promocje obejmują cały dostępny asortyment, jest
więc z czego wybierać. Sprawdźcie szczegóły, przeglądając zestawienie dostępne poniżej.

- CCC: setki nowych produktów w ofercie "Black Friday Week" przecenione nawet o -40%! To
oferta tylko dla klubowiczów CCC; do klubu możesz dołączyć w każdej chwili;
- Wojas: do -60% na CAŁĄ kolekcję;
- Big Star Jeans: 30% rabatu na wybrane produkty w dniach 22-27 listopada;
- Greenpoint: -30% na bluzki i topy;
- Top Secret: kobiece i subtelne, najpiękniejsze sukienki w kwieciste wzory w lekkim stylu
retro znajdziesz w promocji "3 za 2";
- Cropp: -30% na wybrane produkty dla niej i dla niego;
- House: -20% na koszule, T-shirty, spodnie, piżamy, bieliznę, skarpety - promocja online, z
kodem WARMUP20PL;
- moodo: -30% na WSZYSTKO!
- Nipplex: -50% na drugi biustonosz;
- Gatta: -30% na cały asortyment przy zakupie za minimum 149 zł;
- Coccodrillo: sami decydujecie o wysokości rabatu: -40% przy zakupie za min. 400 zł, 30%
przy zakupie za min. 300 zł, -20% przy zakupie za min. 200 zł i -15% przy zakupie za min. 150
zł;
- 5.10.15.: -55% na WSZYSTKIE ubrania!
- Martes: dodatkowe -20% na produkty w strefach wyprzedaży;
- Vision Express: gorące promocje, aż -35% na WSZYSTKIE oprawki! Nadal trwa też promocja
"Ile lat, tyle zniżki + 100 zł";
- NeoNail: niesamowite okazje nawet do -80%!
f
Nie zwlekajcie i korzystajcie z okazji! W większości kończą się one 27 listopada.
Artykuł sponsorowany.
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