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Kochaj i nie przepłacaj!
Walentyki cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków. Nic dziwnego ጀ dzień zakochanych
to idealny moment na pokazanie najbliższym, jak bardzo ich cenimy. Jak jednak trafić w gust
ukochanej osoby, stojąc przed tak dużym wyborem upominków?

Według badania Ḁ圀愀氀攀渀琀礀渀欀漀眀攀 zwyczaje Polaków ᴀⰀ aż 70% Polaków obchodzi walentynki, a 91%
uważa to święto za miły element kalendarza rodzinnego. Wśród prezentów najchętniej widzianych
przez Polki znajdują się perfumy, biżuteria i vouchery prezentowe. Oprócz podarunków duże znaczenie
ma także wspólne spędzanie tego dnia, celebrowane często kolacją czy wyjściem do kina, restauracji
albo wyjazdem. ጀ Niezmienn? popularno?ci? cieszy si? elegancka bi?uteria i perfumy.

ጀ mówi

Katarzyna Warzecha z Wrocław Fashion Outlet. ጀ Nasi klienci coraz cz??ciej decyduj? si? tak?e na
drobne akcesoria modowe, domowe dekoracje, czy luksusow? bielizn?. Na niezdecydowanych
czeka wsparcie naszych sprzedawców, którzy doradz? nie tylko, jak wybra? wyj?tkow?
niespodziank?, ale tak?e pomog? dobra? potrzebne dodatki. Zatroszcz? si? przy okazji o to, aby nie
przekroczy? zaplanowanego bud?etu prezentowego. Ten, co ciekawe, z roku na rok ro?nie – na
prezent walentynkowy wydajemy ?rednio od oko?o 200 do nawet 500 z?otych.
Przygotowania do sezonu walentynkowego na dobre rozpoczynają się wraz z początkiem lutego.
Wtedy coraz częściej w centrach handlowych pojawiają się klienci poszukujący niespodzianki dla
swojej drugiej połówki. ጀ Wizyta w centrum outletowym to dobry pomys? na to, aby zrobi? to w
wyj?tkowy sposób bez zmartwie? o stan naszego konta ጀ doradza Katarzyna Warzecha z Wrocław
Fashion Outlet. ጀ Ju? od 10 lutego na poszukiwaczy walentynkowych okazji czeka Final Sale, czyli
okres najwi?kszych zimowych wyprzeda?y z rabatami a? do 80%.

Dla zakochanych klientów

największy outlet w regionie przygotował także wyjątkowe konkursy, zarówno w mediach
społecznościowych, jak i na miejscu, w centrum. ጀ Warto ?ledzi? nasze profile w social media ጀ
dodaje Katarzyna Warzecha.  Dzi?ki temu b?dzie mo?na dowiedzie? si? wcze?niej o szansie na
wygranie atrakcyjnych walentynkowych nagród.
Inspiracje na walentynkowe upominki bez konieczności przepłacania można znaleźć na stronie
www.wroclawfashionoutlet.com.
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