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?wi?teczne przygotowania… z wyprzedzeniem we Wroc?aw
Fashion Outlet
Kiedy zaczynamy przygotowania do świąt? We Wrocław Fashion Outlet sezon bożonarodzeniowy już
się rozpoczął! Każdego dnia, we wrocławskim outlecie możemy zaoszczędzić nawet do -70% na
zakupach. Także w najbliższą handlową niedzielę, która wypada w tym tygodniu
Kiedy zaczynamy myśleć o świętach?

ጀZ roku na rok dokonujemy zakupów w coraz bardziej

praktyczny i przemy?lany sposób ጀ mówi Katarzyna Warzecha, marketing manager Wrocław Fashion
Outlet. ጀ Okres po 11 listopada to czas, w którym obserwujemy coraz wi?ksze zainteresowanie
?wi?tecznymi zakupami. Przyci?gani przez b?yszcz?ce sklepowe wystawy, rozpoczynamy
poszukiwania idealnych kreacji, ozdób czy ?wi?tecznych prezentów. Musimy pami?ta?, ?e
najatrakcyjniejszych cen poszukuj? nie tylko mieszka?cy Wroc?awia, ale tak?e Dolnego ?l?ska i
pobliskich regionów. Nie zawsze kupimy wszystko za jednym razem, dlatego cz?sto przed
grudniowym spotkaniem z rodzin?, odwiedzamy centrum kilkukrotnie. Przed?wi?teczne oferty s? dla
nas wyj?tkow? okazj?, aby przygotowa? np. wn?trze swojego domu, czy zadba? o od?wi?tn?
garderob?, a pó?niej zazwyczaj przychodzi czas na poszukiwania podarunków dla swoich bliskich.
Od lat, w okresie przedświątecznym, Wrocław Fashion Outlet cieszy się dużą popularnością.
ጀ Nikt nie lubi przep?aca?, dlatego ch?tnie korzystamy z promocji i specjalnych zni?ek ጀ dodaje
Katarzyna Warzecha. Jak pokazują badania Deloitte, w ubiegłym roku ponad połowa z nas wydała na
święta więcej niż rok wcześniej. Zdaniem ekspertów z Wrocław Fashion Outlet w tym roku może być
podobnie

ጀ tym bardziej, że świąteczne promocje w sklepach rozpoczęły się już pod koniec

października i spotkały się z przyjaznym przyjęciem klientów. Dobrym pomysłem na dodatkowe
zaoszczędzenie pieniędzy podczas świątecznych zakupów może być także dołączenie do Wrocław
Fashion Club. Dzięki udziałowi w programie lojalnościowym będziemy mogli skorzystać z
dodatkowych promocji, czy odłożyć 5% wartości naszych zakupów za transakcje dokonane w
sklepach uczestniczących w akcji, które obniżą wartość kolejnego paragonu, nawet do 25%.
Jak świętować – to z pomysłem
W poszukiwaniu bożonarodzeniowych inspiracji warto spojrzeć na ten magiczny czas nieco z
dystansem. ጀ Dla wszystkich, którzy prezenty i kreacje traktuj? z przymru?eniem oka proponujemy
swetry lub skarpety z radosnym wizerunkiem zimowych postaci, jak np. uroczego ba?wanka,
Rudolfa z czerwonym nosem czy weso?ego Miko?aja ጀ radzi Barbara Murza, stylistka Wrocław
Fashion Outlet.
ጀKolorowe i zabawne swetry wspaniale wpisuj? si? w ?wi?teczny klimat,
rozweselaj? dzieci i doros?ych. Sprawdz? si? tak?e podczas zimowego spaceru oraz szale?stw na
?niegu. W tegoroczne zimowe trendy, doskonale wpisuje si? równie? sweter z b?yszcz?c? nitk?,
który doda stylizacji niepowtarzalnego blasku.

W listopadzie bardzo często zaczynamy poszukiwać prezentów. W tym wypadku warto zajrzeć do
salonów Apart czy W.Kruk we Wrocław Fashion Outlet. ጀ Bi?uterii w garderobie damskiej nigdy nie
jest za du?o ጀ dodaje stylistka Barbara Murza. ጀTo niezwykle elegancki i zawsze mile widziany
?wi?teczny prezent. Delikatna bi?uteria jest ?wietnym dodatkiem do stylizacji z umiarem. Z kolei
ma?a modnisia bez w?tpienia b?dzie zachwycona bi?uteri?, której motywem b?d? np. gwiazdki. Nie
bójmy si? tak?e zaskakiwa? naszych bliskich drobnymi upominkami. Tutaj ?wietnie sprawdz? si?
myde?ka do k?pieli w zabawnych kszta?tach, ?wiece, dodaj?ce uroku ka?demu wn?trzu, olejki czy
zapachowe kule, które poprawiaj? samopoczucie i daj? b?ogie odpr??enie podczas k?pieli.
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www.wroclawfashionoutlet.com, odwiedź Wrocław Fashion Outlet także podczas niedzieli handlowej,
24 listopada i ciesz się magią świątecznych przygotowań, bez konieczności przepłacania.
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