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Modnym krokiem na Majówk? i w stron? lata
Podczas przygotowań do długiego weekendu majowego nie warto przepłacać. We Wrocław Fashion
Outlet czekają okazje sięgające do ጀ 70%, a także specjalne rabaty na obuwie i akcesoria: w sam raz
na nadchodzące ciepłe dni. Na miłośników promocji dodatkowe niespodzianki przygotowano także 2 i
8 maja
ጀ Na prze?omie kwietnia i maja wielu naszych klientów my?li nie tylko o Majówce ale te?
zbli?aj?cym si? sezonie letnim i dlatego postanowili?my zaskoczy? ich specjaln? akcj? promocyjn? z
dodatkowymi rabatami na obuwie i akcesoria, które sprawi?, ?e jeszcze bardziej komfortowo w
gronie bliskich, znajomych czy przyjació? sp?dzimy nadchodz?ce ciep?e dni ጀ mówi Katarzyna
Warzecha, marketing manager Wrocław Fashion Outlet. Od 26 kwietnia do 4 maja w jedynym outlecie
regionu czekają dodatkowe zniżki na obuwie, dzięki którym wygodnie i modnym krokiem powitamy
ciepłe dni. Oto wybrane okazje:
· Venezia: – 20% od ceny outlet na wybrany asortyment
· Asics: – 25% od ceny outlet na obuwie lifestyle
· Quiksilver: – 20% na wszystkie buty
· Giacomo Conti: 20% zniżki na buty
· Mountain Warehouse: – 20% od ceny outlet na wszystkie buty
Dla smart-shopperów 2 maja przygotowano specjalną niespodziankę. Będzie nią kolejna edycja

lubianej przez klientów wrocławskiego outletu akcji Ḁ䠀攀氀氀漀 100 ᴀ⸀ W jej ramach za zakupy o wartoś
minimum 500 złotych pierwszych 150 klientów otrzyma bon na kolejne outletowe zakupy o wartości
100 zł. Będzie można go odebrać w punkcie informacyjnym na podstawie paragonów z zakupów
zrobionych w pierwszy czwartek maja. Chcesz kupić akcesoria, dzięki którym modnym krokiem
wejdziesz w sezon letni? Koniecznie zajrzyj do Wrocław Fashion Outlet i 8 maja podczas kolejnej
edycji Super Środy pełnej specjalnych rabatów.
Do lata modnie i wygodnie

Jakie buty wybrać w sezonie wiosenno-letnim? Z pewnością stawiające na połączenie wygody i stylu.
ጀ Na szczycie obuwniczych trendów od dawna króluj? baleriny ጀ mówi Barbara Murza, stylistka
Wrocław Fashion Outlet. ጀ S? obecne w naszych sklepach w szerokim wyborze fasonów, kolorów i
wzorów. Kojarz? si? z francuskim szykiem, s? tak?e synonimem zwiewno?ci, elegancji i swobody.
Te wygodne p?askie buty najlepiej nosi? z kultowymi cygaretkami, czyli w?skimi spodniami o
charakterystycznej d?ugo?ci nogawek, ko?cz?cych si? tu? nad kostkami. W?a?nie baleriny z
wi?zaniami wokó? kostki s? hitem zbli?aj?cego si? sezonu.
Myśląc o bliskich wyprawach czy codziennym miejskim outficie warto także postawić na sneakersy. ጀ
Te w ostatnich latach sta?y si? stylowym dodatkiem ጀ dodaje stylistka. ጀM??czy?ni zak?adaj?
idealnie skrojone garnitury, prze?amuj?c je w?a?nie modnymi sneakersami, z kolei kobiety buty
sportowe nosz? tak?e do d?ugich zwiewanych sukienek oraz szykownych kostiumów.
Poszukuj?cym komfortu i wygody w po??czeniu z nowoczesnym designem polecam wsuwane
tenisówki, czyli trampki slip-on. Wci?? na topie s? tak?e trampki z po?yskiem, motywami ro?linnymi
czy zwierz?cymi, a tak?e ozdobione ró?nymi dodatkami. S? niemal stworzone dla pa?, które
ka?dego dnia chc? prezentowa? si? bardziej stylowo. Je?li szukamy finezyjnej alternatywny dla
klasycznych czó?enek – pomy?lmy o szpilkach z paskiem.
Szukasz inspiracji na modne i wygodne obuwie oraz akcesoria? Odwiedź Wrocław Fashion Outlet

podczas Ḁ䘀漀漀琀眀攀愀爀 Week ᴀ⸀ Przed wizytą na Granicznej 2 sprawdź także promocje wybranych marek
dostępne na www.wroclawfashionoutlet.co
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