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Black Friday – czas niecodziennych okazji
Już od piątku 29 listopada Wrocław Fashion Outlet zaprasza na dni pełne gorących ofert, bo Black
Friday to tak naprawdę początek sezonu świątecznych okazji w jednym outlecie Dolnego Śląska
ጀ Zni?ki w naszych sklepach si?gaj? nawet do – 70% ጀ mówi Katarzyna Warzecha, marketing
manager Wrocław Fashion Outlet. ጀ W okazyjnych cenach kupimy kreacje, które przydadz? si? nam
nie tylko podczas ?wi?t, czy zimowych wieczorów, ale tak?e obuwie, akcesoria sportowe, czy
podarunki, którymi zaskoczymy naszych bliskich. Z roku na rok widzimy tak?e, ?e to w?a?nie
podczas Black Friday mieszka?cy Dolnego ?l?ska i okolicznych regionów odwiedzaj? nas w
poszukiwaniu wyj?tkowych miko?ajkowych upominków, którymi ju? za kilka dni zaskocz? swoich
bliskich.
Podczas święta okazji, jakim jest ostatni piątek listopada, dużo taniej kupimy nie tylko męskie i
damskie stylizacje, ale także wyposażenie wnętrz, które odmieni nasze domy podczas nadchodzącego
Bożego Narodzenia. Z okazji Black Friday sklepy przygotowały specjalne promocje, które z pewnością
zaskoczą nawet najbardziej wymagających łowców.
29 listopada miłośnicy okazji powinni skorzystać z zalet Wrocław Fashion Club. Podczas zakupów z
wykorzystaniem karty klubowej dostępnej w formie tradycyjnej lub w smartfonie u ponad 40 marek
uczestniczących w programie lojalnościowym, odłożymy dodatkowe 5% wartości paragonu na zniżkę
podczas kolejnych zakupów..
Świąteczne upominki bez przepłacania
Według raportu Ḁ倀漀氀愀欀眀 portfel własny ᴀ Santander Consumer Banku to właśnie rozwiązania modowe
są jednymi z najbardziej wyczekiwanych kategorii zakupowych podczas Black Friday. Wiele z nich w
korzystnej cenie, przyjaznej dla naszego portfela, znajdziemy nie tylko 29 listopada, ale np. podczas
Cyber Monday, czyli w poniedziałek 2 grudnia, we Wrocław Fashion Outlet.  Mo?na powiedzie?, ?e u
nas Black Friday trwa przez ca?y rok, bo w naszych sklepach zawsze mo?na upolowa? ciekawe
produkty, czy akcesoria w bardzo korzystnej cenie ጀ dodaje Katarzyna Warzecha. Wizyta w outlecie
to świetna okazja do tego, aby stylowo przygotować się do zimy i zadbać o wyjątkowe prezenty dla
naszych bliskich. ጀ ?wi?ta to wspania?a okazja by sprawi? rado?? ukochanej osobie. Warto troch?
si? natrudzi?, by obdarowuj?c bliskich i ujrze? na ich twarzach prawdziw? rado?? ጀ mówi Barbara
Murza, stylistka Wrocław Fashion Outlet. ጀ Jednym z najbardziej neutralnych, nienachalnych i bardzo
sentymentalnych podarunków na ?wi?ta s? ciep?e szale oraz chusty. Delikatne szale z
jednobarwnej i g?adkiej we?ny, zr?cznie udrapowane wokó? szyi podkre?laj? klas? ka?dej
eleganckiej stylizacji. Propozycja prezentu w postaci chusty upi?kszonej wyrazistym nadrukiem
stanowi idealny pomys? na podarunek dla tych kobiet, które chc? by? na bie??co z obecnymi
trendami. Pi?kn?, bawe?nian? chust? mo?na z?o?y? w prostok?tny pas i bez trudu owin?? wokó?
g?owy w modny i ciep?y turban, chroni?c tym samym g?ow? przed zimnym wiatrem i zapewniaj?c

stylowy look.
Dobrym pomys?em na prezenty gwiazdkowe dla nastolatków b?d? modne ubrania.
W trakcie Black Friday popularne buty sportowe zamiast niecałych 800 złotych kupimy za 199 złotych,
zaś elegancki płaszcz ekskluzywnej marki zamiast 1 499 złotych kosztuje 399 zł. W poszukiwaniu
informacji o zniżkach warto zajrzeć na stronę www.wroclawfashionoutlet.com oraz do aplikacji
Wrocław Fashion Club.
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