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Aktywnie z Super ?rod?
Już 3 kwietnia Wrocław Fashion Outlet zaprasza na kolejną Super Środę

ጀ święto okazji dla

prawdziwych smart-shopperów. Tym razem jej motywem przewodnim będą wiosenny powrót do
formy i aktywność sportowa
ጀ W pierwsz? ?rod? miesi?ca nasze marki tradycyjnie ju? przygotowuj? specjalne promocje na

wybrane produkty ጀ mówi Katarzyna Warzecha, marketing manager Wrocław Fashion Outlet. ጀ
3 kwietnia salony obecne w jedynym outlecie modowym Dolnego ?l?ska przygotowa?y zni?ki z
my?l? m.in. o tych, którym aktywno?? fizyczna nie jest oboj?tna. Nie musimy by? jednak
mi?o?nikami sportów, aby skorzysta? z tych promocji. Wa?ne jest to, ?eby dzi?ki zakupom u nas
jeszcze taniej przygotowa? si? do wiosennych wyzwa? zwi?zanych ze zdrowym stylem ?ycia albo
te? po prostu wymiany garderoby.
Podczas Super Środy we Wrocław Fashion Outlet taniej kupimy m.in. odzież sportową, obuwie, które
przyda nam się nie tylko podczas profesjonalnych treningów, ale także wyjść na spacer czy wyjazdów
w góry albo wypraw na fitness czy siłownię. W okazyjnych cenach czeka także sprzęt sportowy
niezbędny podczas wyjazdów na majówkę czy na pierwsze wiosenne podróże, także te poza Polskę.
Zaoszczędzimy również na sprzęcie kuchennym, dzięki któremu będziemy żyć nie tylko zdrowiej ale
też smaczniej i bardziej kolorowo. 3 kwietnia to święto smart-shopperów, którzy kochają aktywność.
Za buty do biegania popularnej marki Asics zapłacimy tego dnia 20% mniej od już obniżonej ceny
outletowej.
Wystartuj w H20 Wrocław Fashion Outlet Półmaratonie
Biegasz już jakiś czas? Chcesz spróbować swoich sił w biegu z innymi? To dobry moment, aby
wystartować w półmaratonie. Zanim staniesz na starcie H20 Wrocław Fashion Outlet Półmaratonu,
przyjdź na darmowy trening 4 kwietnia. Biegacze spotykają się punktualnie o godz. 18:00 przy punkcie
informacyjnym największego modowego outletu we Wrocławiu. Potem, wspólnie z doświadczonym
trenerem Andrzejem Witkiem, udają się na zajęcia do pobliskiego Parku Tysiąclecia. Dzień przed
biegiem, w sobotę 6 kwietnia we Wrocław Fashion Outlet będzie można odebrać pakiety startowe. Z
kolei w niedzielę 7 kwietnia, zawodnicy o godz. 9:00 wyruszą ze strefy startu na Niskich Łąkach, aby
pokonać dystans 21,097 km po płaskim terenie z nawierzchnią asfaltową. Nie zabraknie tam też
drużyny Wrocław Fashion Outlet, której członkowie mogą liczyć na specjalne zniżkowe bonusy.

Więcej informacji o H20 Wrocław Fashion Półmaratonie można znaleźć na stronie h2opolmaraton.prorun.pl ጀ zaś stylowe sportowe inspiracje oraz informację o ofertach specjalnych z okazji Super Środy
na www.wroclawfashionoutlet.com
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