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Modna Wielkanoc? To nie takie trudne
Okres świąteczny to dla wielu z nas okazja do wyjątkowych spotkań z bliskimi. Jak przygotować się do
nich w stylu smart, bez konieczności przepłacania, ale w zgodzie z obowiązującymi trendami?
Wielkanocne przygotowania w salonach Wrocław Fashion Outlet na dobre rozpoczęły się wraz z
początkiem marca. Co ważne, produkty oferowane w największym outlecie Dolnego Śląska kuszą
codziennie rabatami sięgającymi od ጀ 30 % do nawet ጀ 70% od ceny podstawowej. Poszukujący
pomysłów na przemianę swojego mieszkania czy domu powinni zwrócić szczególną uwagę na salony
Tchibo, Greno, Tefal Home&Cook czy Dajar Home&Garden. W tym ostatnim czeka wiele rozwiązań i
drobiazgów, dzięki którym

Ḁ稀愀挀稀愀爀甀樀攀洀礠 ᴀ spotkania przy świątecznym stole w gronie najbliższyc

osób. ጀ Wielkanoc to dla wielu z nas przede wszystkim okazja do rozmów i wspólnego sp?dzania
czasu

ጀ mówi Katarzyna Warzecha z Wrocław Fashion Outlet.

ጀ Dlatego wielu naszych go?ci

przygotowania do tego okresu w tym roku rozpocz??o wcze?niej, bo ju? na pocz?tku marca .
Nasi klienci przygotowuj?c si? do Wielkanocy zwracaj? uwag? przede wszystkim na jako?? i cen?.
Z roku na rok obserwujemy rosn?ce zainteresowanie zakupami modowymi w tym okresie. ?wi?ta to
cz?sto jeden z pierwszych impulsów do tego, aby przejrze? zawarto?? naszych szaf i zadba? o
wymian? potrzebnych kreacji. Zapewne dlatego od lat sporym zainteresowaniem, na kilka tygodni
przed Wielkanoc?, ciesz? si? m?skie garnitury czy marynarki z koszulami, a tak?e sukienki i
rozwi?zania dla pa?, które b?dzie mo?na wykorzysta? podczas innych okazji, jakie b?dziemy
celebrowa? wiosn? w gronie rodziny czy znajomych.
Okres wielkanocny to także dla wielu pań okazja do zaprezentowania się w nowych kreacjach, które
powinny być dostosowane do różnorodnych temperatur, jakimi zaskakuje nas marzec. Wiele
ciekawych okazji przygotowały m.in. salony Only, Unisono, Vistula czy Bilacon. Jak stylowo
przygotować się na takie spotkania?

ጀ Marynarka z za?o?onym pod ni? swetrem to

niekwestionowany klasyk mody
ጀ radzi Barbara Murza, stylistka Wrocław Fashion Outlet.
Sweter powinien by? na tyle cienki i dopasowany do cia?a, aby idealnie u?o?y? si? pod marynark?.
Idealnym uzupe?nieniem takiej stylizacji b?dzie dwurz?dowy p?aszczyk wykonany z l?ejszej tkaniny,
gwarantuj?cy ciep?o i stylowy wygl?d. P?aszcz w odcieniu jasnego be?u jest klasykiem w damskiej
garderobie. To tak?e swoista gwarancja szyku i elegancji.
W poszukiwaniu inspiracji na wyjątkowe wielkanocne chwile warto zajrzeć do zakładki promocje na
stronie www.wroclawfashionoutlet.com . Nie zapominajmy, że niedziela 25 marca jest dniem
handlowym, w którym można zrobić zakupy od godz. 9:00 do godz. 21:00, zaś w Wielką Sobotę, 31
marca, Wrocław Fashion Outlet pracuje od godz. 9:00 do godz. 13:30.

Editorial Note:
Wrocław Fashion Outlet to największe modowe centrum outletowe w Polsce południowo-zachodniej. Na prawie
18 000 metrów kwadratowych powierzchni handlowej znajduje się niemal sto światowych marek, wśród nich:
New Balance, Adidas, Nike, Levi’s, Guess, United Colors of Benetton, Marc O’Polo i Calzedonia. Przez cały rok we
Wrocław Fashion Outlet można skorzystać z cen niższych nawet do 70% w porównaniu z cenami pierwotnymi.
Lokalizacja w pobliżu lotniska, bliskość Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, dogodny dojazd komunikacją
miejską i parking na 1 200 miejsc pozwalają klientom w dogodny sposób cieszyć się dostępnymi promocjami.
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