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Zamieć okazji – ruszają wyprzedaże
Sukienka za 99 zł zamiast 799 złotych? Elegancka torebka za 39 zł ☀ a może garnitur za 499 zł? We
Wrocław Fashion Outlet sklepy kuszą najwyższymi zniżkami na Dolnym Śląsku. Podczas wyprzedaży
rabaty sięgają nawet do ጀ 80%. Dzięki temu za sylwestrowe kreacje czy ekwipunek na narty zapłacimy
zdecydowanie mniej
ጀ Wyprzeda?e rozpoczynaj? si? u nas 27 grudnia i potrwaj? do po?owy lutego ጀ mówi Katarzyna
Warzecha z Wrocław Fashion Outlet. ጀ Przez ca?y ten czas zimow? garderob? skompletujemy
zdecydowanie taniej. Pomys?ów na to, jak kupowa? bez konieczno?ci przep?acania jest wiele.
Wyprzeda?owe oferty oznaczamy w naszych sklepach specjaln? czerwon? metk?, aby ka?dy móg?
zwróci? uwag? na naprawd? spektakularne propozycje. Przez najbli?sze dni w naszym outlecie
obowi?zuje trzecia cena na metce – do ju? wyj?tkowych cen outletowych dodajemy kolejne zni?ki!
Wiele cenowych niespodzianek czeka w salonach sportowych, gdzie zimową kurtkę upolujemy nawet
za 99 złotych.

ጀ Jak opisa? przygotowania do Sylwestra we Wroc?aw Fashion Outlet? To z

pewno?ci? najnowsze trendy za naprawd? bardzo niewielkie pieni?dze. Przed wizyt? w Centrum
zach?camy tak?e do sprawdzenia informacji o promocjach na naszej stronie czy profilu na
Facebooku – dodaje Katarzyna Warzecha.
Łowcy okazji powinni zajrzeć m.in. do jedynych we Wrocławiu salonów Salomon czy Quiksilver, gdzie
dzięki rabatom przygotujemy się na wiele wyzwań na stoku czy na zaplanowane zimowe górskie
wędrówki. Taniej kupimy tam chociażby kaski, gogle, czy ekwipunek, który przyda się każdemu
zdobywcy szczytów. Panie szczególnie ucieszą zniżki, które przygotowały salony z obuwiem,
galanterią i rozwiązaniami modowymi. Gustowną torebkę, która uzupełni sylwestrową kreację, można
upolować już od 39 złotych, a za 99 złotych wybór będzie już naprawdę okazały. Przygotowując się do
wizyty

w

największym

outlecie

Dolnego

Śląska,

www.wroclawfashionoutlet.com
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