În 2020, colecția Beneficii Mastercard Premium aniversează 10 ani de la lansare și îți aduce o gamă
de beneficii mai amplă ca oricând, astfel încât să te bucuri de oferte și experiențe special concepute
pentru a răspunde dorințelor tale.
Peste 115 parteneri te întâmpină anul acesta prin colecția Beneficii Mastercard Premium, cu peste 400
de locații partenere, atât fizice, cât și online, din categorii precum: Fashion, Gourmet, Beauty, Călătorii,
Business & Dezvoltare Personală, Entertainment, Home & Deco și Cadouri.
În fiecare dintre aceste locații, pentru orice plată cu cardul tău Mastercard® Gold, Platinum, World,
World Elite™, Corporate sau Business, Mastercard ți-a pregătit experiențe unice și oferte preferențiale,
astfel încât să poți organiza vacanța perfectă, să îi surprinzi pe cei dragi cu cele mai inspirate cadouri
sau să transformi o întâlnire de business într-una de succes.
Descoperă toate surprizele pe care ți le-am pregătit alături de partenerii din program și profită de o
gamă unică și variată de avantaje exclusiviste, doar prin plata sigură și rapidă realizată cu cardul.

Toate cele bune,
Cosmin Vladimirescu
Country Manager, Mastercard România

TERMENE ȘI CONDIȚII
PENTRU TOATE OFERTELE:
1. Plătește cu cardul tău Gold, Platinum, World, World EliteTM, Business sau Corporate
Mastercard® emis în România și beneficiezi de aceste oferte.
2. Oferte valabile în perioada: 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020.
3. Toate condițiile speciale sunt detaliate în cadrul ofertelor comercianților.

Premium
Cards

Commercial
Cards

Fashion

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
_kix este un magazin multibrand unde puteți descoperi colecții de sneakers
premium și cele mai în vogă modele de pantofi. Pentru iubitorii modei care își
doresc ediții exclusive de sneakers, magazinele _kix vor deveni cu siguranță
destinația favorită. Modele create împreună cu designeri de prestigiu și colecții
speciale ale unor branduri renumite, precum Nike, Jordan, UGG Australia,
Converse, G-Star Raw, New Balance, Asics, Saucony, Adidas și multe altele sunt
disponibile exclusiv în magazinele _kix.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele _kix din: AFI Cotroceni, etaj 1,
Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0758.230.783; Str. Tache
Ionescu nr. 8, sector 1, București, telefon: 0740.251.353; Mega Mall, parter,
Str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon: 0740.251.357;
Iulius Mall Cluj-Napoca, etaj 1, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B,
Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0752.020.315; Iulius Town Timișoara,
Str. Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0740.251.479.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Fondat în 1991, încă de la începuturile sale, A|X Armani Exchange oferă
îmbrăcăminte și accesorii accesibile și versatile, în linie cu energia lumii tinerilor.
Provocând convenționalul, brandul oferă o nouă perspectivă: o abordare
proaspătă, naturală și metropolitană asupra modei. În urma reorganizării
portofoliului brandului Armani din 2017, A|X Armani Exchange își afirmă
prezența în calitate de brand de streetwear în stil Armani: tânăr, informal,
urban, actualizat și digital în comunicare.
Brandul are propriile sale conturi dedicate pe platformele sociale, cum ar fi
Facebook, Instagram și Twitter.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele Armani Exchange din Băneasa Shopping City,
Șoseaua București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.425.76.79
și AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon:
031.069.92.15.

* Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
BIGOTTI asigură ținute complete pentru bărbatul modern, acoperind toate
aspectele de zi cu zi, de la casual la elegant. Desenate și realizate cu grijă,
creațiile BIGOTTI oferă un look total, masculin, ce se adresează bărbatului
modern, stilat, care pune accentul pe apariția sa impecabilă. În cadrul brandului
BIGOTTI se regăsesc trei linii principale care pot fi experimentate atât în fiecare
magazin, cât și în magazinul online:
• Colecția BIGOTTI (vestimentație business, în stil clasic și smart casual)
• Colecția EGOBIGOTTI (ținute casual)
• Colecția ARTIGIANI (ținute clasice, adresate consumatorului sofisticat)
Creațiile BIGOTTI emană stilul autentic italian oferind bărbaților experiența
la dolce vita!
Date de contact
Oferta este valabilă pe site-ul www.bigotti.ro și în locațiile BIGOTTI.
Adresele magazinelor pot fi găsite pe www.bigotti.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație sau pe site.
Oferta nu se aplică în magazinele de tip outlet și nici în cele din incinta aeroportului Henri Coandă.

FASHIO N

7% reducere pentru orice produs achiziționat*
Bijuteria Stil este un brand prezent în lumea bijuteriilor încă din 1991. Pornind la
drum ca o afacere de familie, Bijuteria Stil este prezentă în momentele esențiale
din viața fiecăruia, începând cu prima pereche de cercei cu tortițe pentru cei
mici și până la acel inel cu diamant oferit sufletului pereche.
În magazinele Bijuteria Stil se regăsesc creațiile atelierului de producție propriu,
verighete și inele de logodnă, se preiau comenzi și se creează piese unicat,
îmbinând produsele rezultate din experiența de producători cu ultimele piese din
colecțiile celor mai cunoscuți designeri din domeniu.
Date de contact
Oferta este valabilă pe site-ul www.bijuteriastil.ro și în magazinele
Bijuteria Stil din:
• Winmarkt Shopping Center, Str. Calea lui Traian nr. 127, Râmnicu Vâlcea,
jud. Vâlcea, telefon: 0771.128.221, 0771.130.426;
• Winmarkt Shopping Center, Bd. Republicii nr. 17-25, Ploiești, jud. Prahova,
telefon: 0771.718.927;
• Str. Mureșenilor nr. 24, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0773.979.928;
• City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud.
Constanța, telefon: 0770.341.971;
• Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București,
telefon: 0770.341.971;
• Unirea Shopping Center, Bd. Unirii nr. 1, sector 3, București,
telefon: 0724.710.330.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație sau pe site, doar pentru
bijuteriile cu diamante, în limita a 18% din valoarea produsului.
Oferta nu se poate cumula cu programul de fidelitate.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Din 1939, Boggi Milano reprezintă o expresie a excelenței italiene, care vizează
bărbatul contemporan și cosmopolit. Croiala serioasă și rafinată, materialele de
cea mai bună calitate și finisajele de înaltă clasă fac clientul Boggi să se simtă
confortabil în orice situație.
Cu peste 190 de magazine în 37 de țări din întreaga lume, Boggi este
unul dintre retailerii de haine de top pentru bărbați, cunoscut pentru stilul
inconfundabil.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Boggi Milano din Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.425.46.75.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Cu o tradiție de peste 150 de ani, Burberry este un brand inovator care se
remarcă prin colecții și show-uri de modă excepționale. Furnizorul oficial al
Casei Regale Britanice, Burberry este cea mai îndrăgită casă de modă de către
celebritățile internaționale de pe toate continentele. În România, magazinul
Burberry se află pe strada Luterană nr. 4, la parterul hotelului Radisson Blu
și se extinde pe două etaje, pe o suprafață de peste 400mp. Fiind cel mai
mare flagship store din sud-estul Europei, acesta găzduiește atât colecții de
îmbrăcăminte și accesorii pentru femei și bărbați, cât și un spațiu amplu dedicat
obiectelor vestimentare pentru copii. În permanență, o echipă de consilieri
vestimentari poate oferi îndrumare în alegerea celor mai inspirate ținute.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Burberry din Str. Luterană nr. 4,
Complex Radisson Blu, sector 1, București, telefon: 021.314.14.14.
Parcare rezervată pentru clienți.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Consultanță specializată și servicii de croitorie premium

Calapod este un brand de vestimentație masculină cu produse unice, special
create pentru fiecare client în parte.
Misiunea brandului este de a aduce pe piața din România un concept care îi
oferă bărbatului modern atât produse destinate exclusiv lui, cât și sfaturi și
educație vestimentară. Eforturile brandului sunt concentrate asupra creșterii
continue a calității serviciilor pe care le oferă clienților. Calapod își asumă cu
seriozitate rolul de consilier și oferă cele mai bune sfaturi în materie de stil.
Domnii beneficiază de o garderobă completă: costume, cămăși, paltoane,
pantofi și accesorii business sau de ceremonie.
Date de contact
Oferta este valabilă în showroomul Calapod din Str. Virgil Drăghiceanu nr. 8,
sector 1, București, telefon: 0742.096.539, www.calapod.design.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri existente în locație în limita a 25% din valoarea produsului.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Casa Frumoasă este cel mai mare retailer de branduri de lux și modă din
București, cu o rețea de 3 magazine ce reunește brandurile de top și serviciile
VIP, propunând esența luxului prin colecțiile atent selecționate.
O locație unică în România, Casa Frumoasă Flagship Store este situat
în inima orașului, clădirea fiind una dintre cele mai impresionante simboluri
arhitecturale proiectată într-un stil neo-românesc distinctiv, construită la
sfârșitul secolului XIX.
Casa Frumoasă Men - Bd. Lascăr Catargiu - Loro Piana, Santoni, Scabal,
Alexander McQueen, Versace, Balmain, Thom Browne, Off-White, Stone Island,
Jacob Cohen și multe altele.
Casa Frumoasă Women - Calea Victoriei - Loro Piana, Alexander McQueen,
Versace, Balmain, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo, Emilio Pucci, OffWhite, Isabel Marant, Zimmermann, Stuart Weitzman, Golden Goose Deluxe
Brand.
Casa Frumoasă Men - Calea 13 Septembrie - Salvatore Ferragamo, Y-3,
Scabal, Eleventy, GranSasso, Jacob Cohen Jeans și multe altele.
Date de contact
Oferta este valabilă în:
Casa Frumoasă Men din Bd. Lascăr Catargiu nr. 40, sector 1, București,
telefon: 0733.735.935;
Casa Frumoasă Women din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București,
telefon: 0724.353.006;
Casa Frumoasă Men din Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București,
telefon: 0731.036.563.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație în limita a 50% din valoarea
produsului.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Portofoliul premium de branduri din magazinele Collective se adresează
consumatorilor exigenți, eleganți și sofisticați, care doresc să-și exprime
personalitatea atât prin ținute casual, cât și prin ținute de cocktail sau
smart-casual. Scotch&Soda, HUGO, BOSS, Ted Baker, UGG, Karl Lagerfeld,
G-Star Raw, Guess, Superdry, Converse, Nike, Steve Madden, Franklin&Marshall,
Pepe Jeans London, American Vintage sunt o parte dintre colecțiile prezente
în magazinele Collective, ce creează o experiență de shopping unică, într-un
design minimalist și trendy. Collective oferă și alternativa alegerii unui Gift Card
elegant, ce poate fi oferit cadou atât cu ocazia unor evenimente de business,
cât și celor apropiați.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele Collective din: Str. Ion Câmpineanu nr. 2,
sector 1, București, telefon: 0740.251.048; AFI Cotroceni, parter,
Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0755.037.621; Băneasa
Shopping City, parter, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București,
telefon: 0740.251.761; București Mall, etaj 1, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3,
București, telefon: 0752.020.310; ParkLake Shopping Center, parter,
Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 0745.251.366
și pe www.collectiveonline.com.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație sau pe site.

FASHIO N

15% reducere pentru orice produs achiziționat*
În atelierul CRISTALLINI, o echipă de profesioniști cu mulți ani de experiență
creează cu pasiune și îndemânare piese vestimentare cu un design unic, care
se remarcă prin eleganță, rafinament și bun gust, colecții exclusiviste, dedicate
femeilor pentru care eleganța și finisajele hainelor sunt neprețuite!
Ținutele CRISTALLINI impresionează prin atenția pentru detalii, broderii
manuale luxuriante, finisaje impecabile și îmbinarea originală de materiale
naturale cu croieli greu de realizat, elegante și seducătoare. Designul
creațiilor CRISTALLINI este conceput în așa fel încât corespunde celor mai
exigente preferințe, punând în valoare calitățile femeii moderne: feminitate,
independență și rafinament. Rochii de seară și de cocktail, elegante și senzuale,
și ținute rafinate de zi evidențiază cu succes rafinamentul și frumusețea oricărei
femei, asigurând eleganță atemporală.
Date de contact
Oferta este valabilă în showroomul CRISTALLINI din Aleea Alexandru nr. 7,
sector 1, București, telefon: 0723.551.771, e-mail: contact@cristallini.com.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
În 2020, Emporio Armani își propune să coloreze scena orașului cu nuanțe noi,
vibrante și să ofere o colecție vestimentară perfectă pentru stilul cosmopolit,
dinamic.
În timp ce pentru bărbați libertatea de exprimare, fluiditatea și lejeritatea sunt
reperele în jurul cărora se structurează colecțiile Emporio Armani, pentru femei
atitudinea încrezătoare și feminitatea sunt atributele cheie.
Emporio Armani este linia pionier lansată de Giorgio Armani în 1981, adresată
în mod special tinerilor. Logo-ul iconic, un vultur stilizat, continuă să reprezinte
un simbol al apartenenței și valorilor împărtășite, un punct de întâlnire care
încurajează libertatea de exprimare. Brandul își afirmă identitatea originală: un
vehicul prin care să ofere o gamă largă de haine și accesorii pentru fiecare scop
și ocazie, de la îmbrăcăminte sport și îmbrăcăminte formală până la ținute de
ocazie, răspunzând, astfel, nevoilor unor consumatori foarte diferiți.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Emporio Armani din Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.425.59.42.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Serviciu gratuit de lărgire a pantofilor

Vino într-o destinație fantastică: magazinele Enzo Bertini.
Cu un concept elegant și autentic de prezentare, dar cu același mix inedit și
fabulos de branduri, magazinele Enzo Bertini își așteaptă clienții în Băneasa
Shopping City și Promenada Mall București, dar și în Lotus Center Oradea,
VIVO! Cluj-Napoca și Coresi Shopping Resort Brașov.
Aceleași branduri arhi-cunoscute, DKNY, PREMIATA, CK CALVIN KLEIN,
NAPAPIJRI, ROBERTO CAVALLI, PIERRE CARDIN, VALENTINO, STEVE MADDEN,
BLAUER, GUESS, JOHN RICHMOND, KARL LAGERFELD, GANT, BIKKEMBERGS,
PEPE JEANS, SAUCONY, ASICS sau ENZO BERTINI integrate într-un decor
luminos, modern, reușesc să creeze o imagine unitară, sofisticată, fun și reală.
Așa că, pentru o infuzie permanentă de inspirație a stilului personal, magazinele
Enzo Bertini sunt alegerea perfectă!
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele Enzo Bertini din Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0729.165.555,
021.361.15.72; Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București,
telefon: 0735.208.342; VIVO! Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 492-500,
com. Florești, jud. Cluj, telefon: 0730.639.966; Coresi Shopping Resort,
Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0729.165.668;
Lotus Center, Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor, telefon: 0739.943.442,
www.enzobertini.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

7% reducere pentru orice produs achiziționat*
Exquisite este elementul de noutate pe piața bijuteriilor exclusiviste, oferind
clienților săi bijuterii de tip statement din aur cu diamante și pietre prețioase.
Brandul Exquisite propune piese cu semnătura unor designeri de marca din
piața luxury precum și creație proprie, alegerea perfectă pentru celebrarea
momentelor EXQUISITE.
Pentru o experiență de shopping uplifting, magazinele Exquisite creează
ambientul perfect.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele Exquisite din:
• Centrul Comercial Orhideea, Splaiul Independenței nr. 210-210B,
sector 6, București.
• Băneasa Shopping City, Șoseaua București-Ploiești nr. 42D,
București, telefon: 0770.341.564;
• Ploiești Shopping City, DN1B, km 6, Ploiești, jud. Prahova,
telefon: 0770.672.156;
• Strada Matei Basarab nr. 4B, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea,
telefon: 0772.025.128;
• Strada Calea lui Traian nr. 114, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea,
telefon: 0774.692.154;
• Electroputere Parc, Calea București nr. 80, Craiova, jud. Dolj;
• Târgu Mureș Shopping City, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 242,
Târgu Mureș, jud. Mureș.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație, doar pentru bijuteriile cu
diamante, în limita a 18% din valoarea produsului.
Oferta nu se poate cumula cu programul de fidelitate.

FASHIO N

7% reducere pentru orice produs achiziționat*
Prezentări private ale colecțiilor, la cerere

Cu peste 80 de boutique-uri proprii deschise în lume, în locații precum Paris,
Londra, Moscova, Dubai, Beijing sau Hong Kong, FREYWILLE, renumita casă
austriacă de bijuterii cu email, a devenit un jucător global important pe piața
bijuteriilor de lux. Atelierul de creație și cel de manufactură, situate în Viena, în
aceeași locație în care compania a fost înființată în 1951, sunt locurile în care
prind viață piesele nemuritoare de artă decorativă. Bijuteriile FREYWILLE sunt
inspirate de emoții frumoase sau opere ale unor artiști celebri, precum Vincent
van Gogh, Gustav Klimt, Claude Monet, Alphonse Mucha sau Friedensreich
Hundertwasser. Ingeniozitatea artistică și spiritul creator reprezintă centrul
în jurul căruia se conturează FREYWILLE, acel centru care, în esență, este o
expresie a bucuriei de a trăi.
Date de contact
Oferta este valabilă în FREYWILLE Boutique din Hotel Radisson Blu,
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 031.620.13.54,
0771.594.031, e-mail: bucharest@freywille.com și Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.432.69.44,
e-mail: bucharest.baneasa@freywille.com.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Faimos pentru reinterpretarea stilului de viață italian într-o manieră
contemporană si creativă, brandul de lux FURLA este 100% italian, în istorie și
spirit. Fondată în anul 1927 la Bologna de Aldo și Margherita Furlanetto, marca
este în continuare puternic ancorată în trecutul solid al flerului său pentru
frumusețe, designului inovator, tradiționalei sale măiestrii și expertizei iscusiților
săi artizani.
Povestea FURLA continuă să surprindă prin suflul modern pe care îl aduce atât
produselor, cât și asupra nișei, în general. Accentul pe tradiția pur italienească
și măiestria creațiilor ieșite din mâinile meștesugarilor peninsulari se respectă
cu strictețe. Sunt, de fapt, tușele de valoare ce contribuie la veridicitatea
discursului acestui etalon al luxului.
Magazinul FURLA din Băneasa Shopping City comercializează exclusiv genți,
accesorii și articole de încălțăminte din linia de produse FURLA. Spațiul dedicat
mixează în 126mp creativitatea și eleganța fără vârstă cu un design unic,
profund reprezentate prin modele în culori luminoase, cu un design smart, din
piele high-end, în spiritul ludic, optimist, caracteristic FURLA.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul FURLA din Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești 42D, București, telefon: 0744.709.608,
e-mail: furla@bestvalue.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
GEOX a luat naștere pornind de la ideea „pantofului care respiră”. Datorită
acestei idei geniale a fondatorului, GEOX este astăzi un grup internațional
cunoscut: lider pe piața din Italia și printre brandurile de top din întreaga lume
pe segmentul de încălțăminte lifestyle-casual.
GEOX înseamnă modă cu un puternic conținut tehnologic: tehnologia
inovatoare aplicată produselor a condus în permanență compania către găsirea
de soluții de încălțăminte confortabile, impermeabile și care permit piciorului să
respire.
În prezent, în calitate de grup cu peste 60 de patente înregistrate, GEOX
produce încălțăminte, haine și accesorii pentru nevoile de zi cu zi.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele GEOX din Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.425.46.74;
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 031.425.01.42;
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București,
telefon: 031.425.93.41; VIVO! Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 492-500,
Florești, jud. Cluj, telefon: 0364.41.35.90; City Park Mall, Bd. Alexandru
Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0341.44.00.71;
Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov,
telefon: 0368.73.40.46.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Gerard Darel este unul dintre cele mai cunoscute branduri de fashion din lume,
având la această oră aproximativ 1500 de puncte de vânzare, fiind prezent în
40 de țări. Devenit, în cei 49 de ani de existență, un adevărat celebrity brand,
Gerard Darel a cucerit generații întregi de vedete. Meryl Streep, Cameron Diaz,
Angelina Jolie, Jessica Alba, Sarah Jessica Parker, Halle Berry, Eva Longoria
sau Paris Hilton sunt doar câteva dintre vedetele care poartă frecvent haine
sau accesorii Gerard Darel. În anul 1996, Casa Gerard Darel a achiziționat
prin licitație cu suma impresionantă celebrul colier aparținând lui Jacqueline
Kenedy și l-a replicat în 2 variante de culoare: negru și alb perlat. Acest colier
a fost de la început un mare succes de vânzări care continuă și azi. Încă de la
înființare, din 1971, Gerard Darel a fost consecvent, dar a știut să evolueze,
păstrându-și anumite trăsături specifice. Este o personalitate puternică, bine
conturată. Secretul este „French touch-ul“, un ADN profund franțuzesc, tradus
prin eleganță, capacitatea de a fi o femeie a timpului tău și de a ști totodată
să transformi tendințele în modele atemporale. Tocmai această îmbinare de
modern și atemporal înseamnă de fapt Gerard Darel.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Gerard Darel din Băneasa Shopping City,
parter, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București,
telefon: 0741.142.316.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

5% reducere la orice produs achiziționat*
Inovativ, influent și evolutiv, Gucci reinventează o nouă abordare modernă în
fashion. Sub noua viziune creativă, brandul a redefinit luxul pentru secolul 21,
consolidându-și poziția ca una dintre cele mai dorite case de modă ale lumii.
Eclectice, contemporane și romantice, produsele Gucci reprezintă vârful
artizanatului italian și sunt de neîntrecut atunci când vine vorba despre atenția
la detalii și calitate.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Gucci din Str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1,
București, telefon: 0734.450.550.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

7% reducere pentru orice produs achiziționat*
Boss oferă linii moderne, sofisticate, focusate pe calitate și design, urmărind să
creeze un look impecabil. Acest lucru se aplică pentru toate - Business, Casual
sau Athleisure.
Boss Menswear a atins statutul de icon prin intermediul tailoring-ului, dar oferă
mai mult decât costumul perfect.
Colecțiile cuprind, de asemenea, piese vestimentare casual și athleisure, oferind
astfel un outfit complet pentru ritmul alert al cotidianului. Piesele business
și cele casual-sport se împletesc pentru crearea unei ținute potrivite oricărei
situații.
Boss oferă garderoba completă - de la business la casual și până la athleisure
- ce acompaniază clientul pe parcursul întregii zile și se asigură că, indiferent
de ocazie, este îmbrăcat perfect - fie la birou în businesswear, în casualwear
în timpul activităților cotidiene sau în athleisurewear când se bucură de timpul
liber.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Hugo Boss din Calea Victoriei nr. 63-81,
București, telefon: 0738.998.888.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
IL PASSO este unul dintre cei mai mari retaileri de încălțăminte și accesorii
din piele din România, dar și producător, care își dorește impulsionarea mixului
armonios dintre prêt-à-porter și un aer fresh, convertit într-o întâlnire specială
pentru cei care caută un pantof cu design inovator. Colecțiile IL PASSO,
dedicate atât femeilor, cât și bărbaților, dezvăluie eleganța simplității și
umanizarea perfecțiunii prin pielea naturală de o calitate deosebită, designul
subtil și detaliile executate cu grijă și rafinament.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele IL PASSO din:
• Park Lake, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 0736.444.735;
• Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București,
telefon: 0734.666.242;
• AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București,
telefon: 0733.995.784;
• Plaza România, Bd. Timișoara nr. 26, sector 6, București,
telefon: 0728.082.213;
• București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București,
telefon: 0728.082.212;
• Carrefour Feeria, Șos. București-Ploiești nr. 44A, sector 1, București,
telefon: 0728.082.210;
• Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București,
telefon: 0728.082.218;
• Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iași, jud. Iași, telefon: 0734.992.220;
• Iulius Mall Iași, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 2, Iași, jud. Iași,
telefon: 0728.082.215;
• Lotus Center, Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor, telefon: 0729.777.585;
• Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș,
telefon: 0728.082.207;
• Electroputere Parc, Calea București nr. 80, Craiova, jud. Dolj,
telefon: 0737.233.360;
• City Park Mall, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța,
telefon: 0728.082.209;
• Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Al. Vaida Voevod nr. 53-55, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
telefon: 0728.802.221.
• Str. Republicii nr. 25, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0728.082.206.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Fondat în 1986, primul magazin al Ipekyol a fost deschis în 1989 în Rumeli
Caddesi, Nisantasi, Istanbul. Astăzi este considerat cel mai prestigios brand
ready-to-wear pentru femei, din Turcia.
Ipekyol s-a impus în alegerea femeilor, în special a femeilor de afaceri.
A fost conceput pentru o femeie modernă, activă, de peste 25 de ani, care
petrece cea mai mare parte a zilei la birou.
Ipekyol va continua să dezvolte colecții pentru piețele locale și globale, pentru a
răspunde cerințelor femeilor urbane moderne care apreciază calitatea și doresc
să experimenteze calitatea în toate aspectele vieții lor.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Ipekyol din AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea
nr. 4, sector 6, București, telefon: 0730.715.868.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
În magazinul online loake.ro sunt disponibile peste 70 de modele de pantofi
eleganți, business și casual. Selecția de produse premium este completată cu
accesorii din piele - genți și curele - plus o varietate de produse de îngrijire: kituri
complete de întreținere, șanuri și creme.
Cu o tradiție de peste 140 de ani, pantofii bărbătești Loake sunt cusuți manual
în Anglia folosind piele naturală de calitate superioară și tehnica de sutură
Goodyear Welted, cel mai înalt standard pentru construcția pantofilor.
Furnizor oficial al Casei Regale a Marii Britanii, Loake Shoemakers
comercializează pantofi prelucrați de aproximativ 130 de meșteșugari talentați.
Pentru realizarea unei perechi sunt implicate până la 75 de componente și 200
de operațiuni diferite, iar procesul durează în medie opt săptămâni.
Date de contact
Oferta este valabilă pe platforma www.loake.ro, folosind codul “mastercard”;
telefon: 0723.578.743.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente pe site.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Din 1928, când Luisa Spagnoli a fondat în Perugia, Italia, compania care îi
poartă numele, Luisa Spagnoli s-a orientat către fabricarea de îmbrăcăminte
pentru femei, folosind numai materiale de cea mai bună calitate.
Luisa Spagnoli a fost prima persoană care a introdus fire de Angora în tricotaje,
folosind blana iepurelui de Angora pentru a crea un fir omogen și mai ușor.
În centrul filosofiei acestui brand s-a aflat echilibrul perfect între cercetare,
inovație și tradiție, iar acestea s-au regăsit în fiecare colecție.
Calitatea și rafinamentul colecțiilor Luisa Spagnoli le-au făcut de-a lungul
timpului foarte populare printre vedete precum: Catherine - ducesa de
Cambridge, Elizabeth Hurley, Marilyn Monroe, Sophia Loren, Zsa Zsa Gabor și
Gina Lollobrigida, acestea purtând creațiile mărcii italiene în diverse ocazii.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Luisa Spagnoli din Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0376.20.61.68.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
În anul 1980, în cadrul grupului Max Mara a luat naștere brandul Marina Rinaldi.
La acea dată, a reprezentat pentru companie provocarea de a da posibilitatea
femeilor cu mărimi mari de a se îmbrăca elegant și în pas cu moda.
Astăzi, brandul Marina Rinaldi este o referință în lumea modei internaționale.
Femeia care poartă Marina Rinaldi se simte elegantă și feminină. Brandul
Marina Rinaldi este o prezență în toată lumea, cu peste 300 de magazine.
În Băneasa Shopping City, Marina Rinaldi este prezentă din aprilie 2008 și oferă
servicii de primă clasă într-un spațiu modern și prietenos.
Magazinul este situat în Băneasa Shopping City, la parter.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Marina Rinaldi din Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0731.260.033.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

5% reducere pentru orice produs achiziționat*
Colecția Max Mara este dedicată femeilor glamour chic, care se bucură de
redescoperirea unui aspect rafinat, dar totuși dinamic și practic, în viața
cotidiană. Femeia Max Mara este modernă și contemporană, cu o imagine
sofisticată și rafinată, cu o ținută aliniată tendințelor, potrivită diferitelor ocazii
din viața noastră.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Max Mara din Calea Victoriei nr. 83, sector 1,
București, telefon: 021.316.89.77.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Brandul Max Mara Weekend a fost creat în 1950 de către Achille Maramotti și
s-a impus imediat pe piața modei, creând haine cu o linie clasică și riguroasă,
modele inspirate din inconfundabilul stil franțuzesc, dar adaptat pe gustul
italienilor. Multe alte colecții au urmat, iar succesul a apărut imediat, impunând
brandul Max Mara Weekend ca o referință în industria modei internaționale.
Astăzi, Max Mara Weekend oferă o varietate de colecții, toate bazate pe stilul
inconfundabil și calitatea materialelor prin care s-a remarcat brandul.
Max Mara Weekend prezintă o linie confortabilă, feminină, care pune în valoare
personalitatea femeii puternice.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Max Mara Weekend din Băneasa Shopping
City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0731.250.032.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
NALU este un brand de lenjerie intimă autohton, ce crede cu tărie că simplitatea
este noul lux. Produsele brandului au un design minimalist și sunt realizate din
materiale fine, plăcute la atingere, ce urmează linia naturală a corpului. Pentru
că brandul promovează frumusețea naturală a femeilor, produsele acestuia
nu au în compoziție întărituri din sârmă sau burete. Costumele de baie sunt
fabricate din cele mai plăcute materiale și completează colecțiile NALU după
aceleași principii.
Toate produsele sunt fabricate în Transilvania, într-o fabrică din Cluj, și se
găsesc pe naluunderwear.com.
Date de contact
Oferta este valabilă pe site-ul www.naluunderwear.com și în showroom-ul
NALU din Calea Victoriei nr. 134, etaj 1, ap. 2A, București.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație sau pe site.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Așa cum spunea Bill Bowerman, unul dintre fondatorii Nike, „oricine are un corp
este un potențial atlet“. Colecțiile create de Nike sunt dezvoltate împreună cu
atleții de top, conform cerințelor și exigențelor acestora, însă pot fi purtate și de
cei care nu fac neapărat sport de performanță, dar care își doresc produse
sport de calitate, stilate, performante și comode. Indiferent dacă sunt destinate
alergării, baschetului, activităților de fitness sau pur și simplu pentru cei care
doresc să își petreacă timpul liber într-un mod activ, toate colecțiile Nike se
bucură de o apreciere internațională, atât în rândul sportivilor de performanță
celebri, cât și în rândul celor pentru care stilul sport de calitate, un stil cu
semnătura Nike, a intrat în viața lor de zi cu zi.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele Nike din:
AFI Cotroceni, etaj 1, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon:
0755.037.639; Băneasa Shopping City, etaj 1, Șos. București-Ploiești nr. 42D,
sector 1, București, telefon: 0740.251.756; ParkLake Shopping Center, Str.
Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 0740.251.329; Iulius Mall
Cluj-Napoca, etaj 1, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
telefon: 0752.020.315; City Park Mall, parter, Str. Alexandru Lăpușneanu
nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0755.037.636; Palas Mall, parter,
Str. Palas nr. 7A, Iași, jud. Iași, telefon: 0740.251.219; Iulius Town Timișoara,
etaj 1, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0740.251.473.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Povestea Nissa a început într-un mic atelier de croitorie, din pasiune pentru
universul feminin, cu toate capriciile sale, de la eleganța clasică la romantismul
contemporan și sensibilitatea retro. Nissa crede în feminitatea absolută și
puterea ei de a se reinventa, sezon după sezon, în cele mai surprinzătoare
moduri. Colecțiile sunt construite întotdeauna în jurul unor piese versatile și
timeless, care pot deveni cu ușurință piese cheie în garderoba femeii Nissa, care
emană forță și rafinament, adoră artificiile stilistice, este discretă, dar nu trece
niciodată neobservată.
Este acordată o deosebită atenție alegerii materialelor, imprimeurilor și culorilor,
finisajelor minuțioase și detaliilor elaborate și, nu în ultimul rând, croielilor
impecabile ce evidențiază atât de frumos silueta feminină.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele Nissa din București, Bacău, Brașov, Constanța,
Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Pitești, Ploiești, Sibiu și Timișoara.
Adresele magazinelor pot fi găsite pe site-ul shop.nissa.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.
Oferta nu este valabilă pentru rochiile de cocktail și cele de seară.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
OPTIblu oferă servicii oftalmologice de top, constând în determinări de dioptrii,
consiliere și soluții personalizate în vederea alegerii ochelarilor de vedere sau de
soare potriviți.
Toate opticile medicale OPTIblu sunt dotate cu aparatură modernă de
ultimă generație și personal specializat, reprezentat de optometriști, medici
oftalmologi și consilieri în vânzări. Aceștia beneficiază de instruiri periodice,
formând o echipă competentă și profesională, gata să se dedice nevoilor
clienților. Printre mărcile premium din portofoliul OPTIblu se numără: Fendi,
Gucci, Dior, Prada, Linda Farrow, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Max&Co, Max
Mara, Tom Ford, Montblanc, Maui Jim, Oakley, Dolce&Gabanna, Diesel,
Moschino, Giorgio Armani, Polaroid, Carrera, Pierre Cardin, Fossil, Elie Saab și
Dita.
Date de contact
Oferta este valabilă în toate magazinele OPTIblu și în magazinul
online www.optiblu.ro, folosind codul promoțional: ”mastercard”.
Adresele magazinelor pot fi găsite pe www.optiblu.ro.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții valabile în locație sau pe site, în limita a 50% din
valoarea produsului.

FASHIO N

5% reducere pentru orice produs achiziționat*
Livrare gratuită pentru cumpărături în valoare de peste 400 lei

Petit Bateau este o marcă emblematică a modei franțuzești pentru copii
și adolescenți, creată în anul 1893 și prezentă în România începând cu anul
2010. Recunoscut pentru tricourile marinărești și lenjeria foarte confortabilă,
stilul Petit Bateau se orientează spre calitate, confort, simplitate, urmând
însă tendințele moderne, atât în ceea ce privește designul, cât și materialele
utilizate. Produsele sunt fabricate în Franța, din materiale naturale: bumbac,
in, mătase, lână, iar gama variază de la produse de lenjerie intimă, pijamale,
îmbrăcăminte de zi pentru bebeluși, copii și adolescenți, până la o gamă cu
produse iconice pentru adulți. Petit Bateau este lider în Franța pe segmentul de
îmbrăcăminte pentru bebeluși.
Produsele Petit Bateau poartă eticheta Oeko Tex, certificare internațională
care garantează neutilizarea niciunui compus chimic sau colorant în tratarea
bumbacului, obținut din firele de cea mai bună calitate.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele Petit Bateau din Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 021.361.15.29 și
Calea Dorobanților nr. 159, sector 1, București, telefon: 021.231.04.09.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Pentru femeile îndrăznețe, hotărâte și mereu preocupate atât de evoluția
personală, cât și de cea stilistică, a luat naștere, la începutul anilor ’90, PINKO!
Brandul are la bază ideea că moda este un joc fabulos și un mod amuzant
de a-ți exprima personalitatea prin haine și accesorii care explorează și
interpretează tendințele aflate într-o continuă schimbare.
Rețeaua magazinelor de lux PINKO este formată din peste 500 de unități
prezente în țări din întreaga lume, inclusiv în România, în București.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul PINKO din Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, parter,
telefon: 0730.800.873, e-mail: pinko.baneasa@solmar.com.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

15% reducere pentru orice produs achiziționat*
Lansat în anul 2002, brandul românesc de fashion PNK Casual se adresează
femeilor stilate și de succes.
Cu o viziune trendy și urbană asupra modei, PNK Casual abordează un design
clasic, mereu însă aliniat la cele mai noi trenduri fashion.
Colecțiile PNK Casual vin în ediții limitate și sunt permanent reînnoite, pentru a
oferi diferențiere și unicitate.
PNK Casual înseamnă noutate permanentă, originalitate, adaptabilite și
calitate remarcabilă.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele PNK Casual:
• PNK Casual Flagship Store: Calea Dorobanților nr. 102-110, sector 1,
București, telefon: 037.118.72.90;
• PNK Casual Calea Victoriei Boutique: Str. General Berthelot nr. 1-3, sector 1,
București, telefon: 021.311.87.40.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Pronovias, lider mondial în industria rochiilor de mireasă, deschidea în urmă cu
9 ani un Flagship Store în București, îndeplinind visul viitoarelor mirese pentru
cea mai frumoasă zi din viața lor. Aici pot găsi Colecția Pronovias, Colecția Haute
Couture Atelier Pronovias, Colecția de Rochii Cocktail, cât și Colecția de Accesorii
create de echipa Pronovias.
Grupul Pronovias continuă să-și consolideze poziția de Lider în industria rochiilor
de mireasă, an după an. A început ca o afacere de familie în anul 1922, iar
acum este lider mondial în acest domeniu, cu 155 de magazine și peste 4000 de
puncte de vânzare.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Pronovias din Calea Victoriei nr. 44-46,
sector 1, București, telefon: 0729.881.429.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
„Frumusețea unei rochii stă în fericirea pe care o aduce celei care o poartă“
este filosofia care a stat la baza creării brandului Rhea Costa în anul 2009,
când Andreea Constantin a hotărât să își transforme pasiunea pentru piese
vestimentare confortabile, dar sofisticate, într-un brand care astăzi cucerește
inimile femeilor din întreaga lume și este alegerea vedetelor pentru evenimente
red carpet. Folosind tehnici și detalii couture, adaptate stilului de viață modern,
Rhea Costa readuce luxul și glamour-ul în viața fiecărei femei. Stilul elegant și
versatil al colecțiilor Rhea Costa este marcat de reinterpretarea liniilor clasice,
broderii manuale, tăieturi și drapaje geometrice - semnătura brandului.
Colecțiile Rhea Costa sunt grupate în patru linii principale: Ready-to-Wear,
Evening, Bridal și Accessories. Rhea Costa este primul brand românesc inclus de
Camera Nazionale della Moda Italiana în calendarul oficial Milan Fashion Week.
Date de contact
Oferta este valabilă în showroom-ul Rhea Costa din Str. Dr. Burghelea nr. 14,
sector 2, București, telefon: 0762.601.291, 0729.353.003.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs*
Bijuteriile create de Sabion se pot defini în 3 cuvinte: „Bijuterii de Familie”, acest
concept însumând eternitatea iubirii și a celor mai nobile sentimente, transmise
de la o generație la alta. Totul pornește de la o idee, trece prin filtrul designerilor,
prin ochiul experimentat al gemologului, intră în procesul creației și apoi prin
mâini care desăvârșesc lucrarea, transformând metalul în bijuterie.
Sunt bijuterii manufacturate, reflectând îndemânarea și experiența meșterilor
bijutieri care și-au transmis măiestria și tehnicile din generație în generație.
Doar așa se poate crea o legătură indisolubilă între o bijuterie și persoana care
o va purta.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele Sabion din: Galeriile Sabion, Calea Victoriei
nr. 68-70, sector 1, București, telefon: 021.311.07.75; Iulius Mall Cluj-Napoca,
Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0722.262.967;
Lotus Center, Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor, telefon: 0758.106.571;
Piața Trandafirilor nr. 21, Târgu Mureș, jud. Mureș, telefon: 0758.106.557;
Piața Trandafirilor nr. 36-38, Târgu Mureș, jud. Mureș, telefon: 0758.106.558;
Str. Bolyai nr. 20, Târgu Mureș, jud. Mureș, telefon: 0265.23.22.05; Galeriile Luxor,
Piața Teatrului nr. 1, Târgu Mureș, jud. Mureș; Str. Liviu Rebreanu nr. 31, Bistrița,
jud. Bistrița-Năsăud, telefon: 0263.23.09.21; Tulipán Shopping Center, Str. Petőfi
Sándor nr. 18, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, telefon: 0748.151.946; Str. Turnului
nr. 1, Mediaș, jud. Sibiu, telefon: 0372.74.79.33; Str. 1 Decembrie 1918 nr. 18,
Sighișoara, jud. Mureș, telefon: 0372.74.79.32; Str. Petru Maior nr. 41, Reghin,
jud. Mureș, telefon: 0372.74.79.29; e-mail: office@sabion.ro, www.sabion.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*

Servicii de croitorie și întreținere complementare gratuite pentru produsele
SARTO bespoke
SARTO bespoke este singurul loc din București care oferă toate cele
3 servicii-etalon în vestimentația masculină: bespoke, made-to-measure și
ready-to-wear. Aici, bărbații pot alege perfecțiunea ținutelor construite de la
zero de către croitori cu peste 30 de ani de experiență sau pot alege soluții
alternative, potrivite pentru scopul și preferințele lor.
Clienții SARTO au acces la o selecție de peste 10.000 de țesături de la furnizori
de prestigiu, cum sunt Zegna, Scabal sau Cerruti.
Vestimentația SARTO este adaptată oricărui sezon și stil - business, casual,
gală - și include: costume, cămăși, jachete, paltoane și veste. Rafinamentul
ținutelor e completat de o selecție variată de accesorii premium - de la pantofi
și genți Loake Shoemakers până la cravate, papioane și butoni.
Pentru orice produs SARTO confecționat pe comandă care nu corespunde
așteptărilor clientului la proba finală, acesta nu datorează prețul.

Date de contact
Oferta este valabilă pe site-ul www.sarto.ro, folosind codul “mastercard” și în
showroom-ul SARTO bespoke din Str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 10-12, sector 1,
București, telefon: 0723.578.741.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație sau pe site.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
1992. Manhattan Beach, California, SUA. Povestea începe într-o casă pe plaja
însorită a Californiei, unde Skechers a apărut inițial sub formă de ghete utilitare,
în foarte scurt timp ajungând să fie un icon vestimentar în cadrul erei grunge.
De peste 25 de ani, colecția s-a dezvoltat și are în portofoliu mii de modele,
regăsindu-se într-o gamă variată de încălțăminte și răspunzând nevoilor a
milioane de bărbați, femei și copii din întreaga lume. Acum, Skechers a evoluat,
fiind recunoscut la nivel internațional și premiat deopotrivă pentru eleganță,
confort și înaltă performanță. Printre sportivii de legendă fani ai brandului
se numără: Tony Romo, Sugar Ray Leonard, Howie Long, Meb Keflezighi, Ed
Cheserek, Matt Kuchar, Brooke Henderson, Russell Knox, Wesley Bryan, Billy
Andrade și Colin Montgomerie. Pentru a fi în permanență conectați cu cele mai
noi informații, nu uitați să vă abonați pe canalele social media Skechers!
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele Skechers din AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea
nr. 4, sector 6, București, telefon: 031.425.52.99; Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.437.80.62;
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon:
031.425.27.79; Sun Plaza, Calea Vacarești nr. 391, sector 4, București, telefon:
031.438.05.38; Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud.
Brașov, telefon: 0368.73.41.37; Ploiești Shopping City, DN1B, km 6, Ploiești, jud.
Prahova, telefon: 0344.80.21.63; Promenada Mall Sibiu, Str. Lector nr. 1-3A,
Sibiu, jud. Sibiu, telefon: 0369.80.20.05; City Park Mall, Bd. Alexandru
Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0341.45.25.66; Iulius
Mall Suceava, Calea Unirii nr. 22, Suceava, jud. Suceava, telefon: 0330.40.13.35;
VIVO! Baia Mare, Str. Victoriei nr. 73, Gold Plaza, Baia Mare, jud. Maramureș,
telefon: 0362.80.59.20; Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod
nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0364.88.08.34; VIVO! Cluj-Napoca,
Str. Avram Iancu nr. 492-500, com. Florești, jud. Cluj, telefon: 0364.88.17.15.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Magazinul Sport Couture alătură cele mai apreciate branduri de modă într-un
concept shop-in-shop inedit. Suprafața de 1000mp este destinată unui mix
original de colecții casual, upper casual, fashion și sport, menite să satisfacă
un amplu segment demografic, de la clientul de lux aspirațional, până la
consumatorul de modă versat. Printre brandurile prezente în magazin, dintre
care o parte reprezintă o premieră pentru România, se găsesc: Burberry, Red
Valentino, Just Cavalli, Michael Kors, See By Chloe, Paul Smith, Bikkembergs,
Adidas Originals, Stella McCartney for Adidas, ZZegna, Rag&Bone, One
Teaspoon, Gottex, Marc Jacobs, Madeleine Thompson, Tory Burch, Y-3, UGG, La
Martina, Hogan, Zadig & Voltaire și Yves Salomon. Astfel, Sport Couture devine
locația ideală pentru persoanele care caută rochia potrivită pentru cocktail,
perechea perfectă de jeanși sau un tricou.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Sport Couture din Băneasa Shopping City,
etaj 1, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București,telefon:
021.361.14.27.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Sport Loft, parte a grupului FF Group, reprezintă un nou concept de magazin
de sport, dedicat atleților și tuturor celor care practică sportul în mod activ.
Noul concept se bazează pe cele mai noi tehnologii digitale pentru a oferi
o experiență memorabilă și a permite sportivilor să ia decizii informate cu
privire la achizițiile lor. Facilitățile de ultimă generație sunt susținute de zonele
interactive, „Running Experience” - dedicată alergării și testării pronației,
precum și „The Dunk Room” - dedicată baschetului. Magazinul comercializează
cele mai noi colecții de echipamente sportive pentru alergare, baschet, fotbal,
antrenament și tenis, ale brandurilor internaționale de top precum: Nike,
Jordan, Adidas, Asics, New Balance, Under Armour, Saucony, Mizuno, Reebook.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Sport Loft din Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0740.251.506
și pe site-ul www.sport-loft.com.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație sau pe site.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Brandul de origine italiană STEFANEL a fost creat în 1959, iar amploarea
dezvoltării business-ului din cei peste 60 de ani se datorează faptului că
produsele STEFANEL sunt expresia celor mai înalte standarde de calitate și
inovație. Rafinamentul și eleganța italiană sunt repere pe care STEFANEL le
respectă cu strictețe. Brandul a intrat pe piața din România în 1991, într-un
moment în care niciun alt retailer de modă străin nu era prezent pe piața locală.
STEFANEL include tricotajul în ADN-ul său, iar colecțiile de cașmir confirmă
în fiecare sezon acest fapt. Acestea reprezintă dovada istoriei și experienței
STEFANEL, dezvoltate în timp datorită modernizărilor tehnologice, abilităților
tehnicienilor și măiestriei artiștilor care au împărtășit din experiența lor
generației următoare.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele STEFANEL din: AFI Cotroceni,
Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0726.117.471; București Mall,
Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București, telefon: 0731.040.701;
Calea Dorobanților nr. 172, sector 1, București, telefon: 0724.220.073;
Concept Store Piața Romană, Str. Piața Romană nr. 3, sector 1, București,
telefon: 0723.265.609; Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2,
București, telefon: 0729.618.844; Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B,
sector 1, București, telefon: 0724.214.944; Str. Republicii nr. 2, parter, Brașov,
jud. Brașov, telefon: 0736.380.666; City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu
nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0736.380.665; Palas Mall, Str.
Palas nr. 7A, corp 3, Iași, jud. Iași, telefon: 0736.380.664; Iulius Mall Cluj-Napoca,
Bd. Al. Vaida-Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0720.700.774;
Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon:
0736.380.663.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație în limita a 30% din valoarea
produsului.

FASHIO N

7% reducere pentru orice produs*
Prezentă începând cu anul 2018 pe piața din România, marca Steiff
îmbină tradiția cu modernitatea, calitatea excelentă, sustenabilitatea și
responsabilitatea socială.
Fondată cu mai bine de 135 de ani în urmă, firma Margarete Steiff GmbH, este
cea care a produs cel dintâi ursuleț de pluș din lume. În decursul anilor, pe lângă
ursuleți și alte animale de pluș, produse și astăzi manual din materialele de cea
mai bună calitate, conform celor mai exigente standarde, Steiff și-a îmbogățit
gama de produse cu alte jucării, hăinuțe și accesorii pentru bebeluși și copii
până la 7 ani. Deviza “Numai ce este mai bun este destul de bun pentru copii”,
renumitul “Năsturel în ureche” și minunatul cap de urs brodat sau aplicat pe
textile fac ca produsele Steiff să fie inconfundabile.
Mare parte a articolelor de îmbrăcăminte poartă eticheta Oeko Tex și sunt
certificate GOTS.
Vânatele ediții limitate, ursuleții și animalele clasice, replicile și animalele de
studio, se adresează în egală măsură colecționarilor, cât și oamenilor de afaceri.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Steiff din Str. Pictor Constantin D. Stahi nr. 1,
sector 1, București, telefon: 0722.571.790.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

5% reducere pentru orice produs achiziționat*
Teilor este un brand de bijuterii cu o experiență de peste 20 de ani în industria
metalelor și pietrelor prețioase.
Brandul Teilor se focusează pe colecții de bijuterii exclusiviste, încrustate cu
diamante și pietre prețioase. Aceste colecții sunt completate de inele de
logodnă și verighete, majoritatea customizabile în funcție de preferințele
consumatorilor.
Teilor aduce pentru prima data în piața luxury bijuterii ce pot deveni o
semnătură stilistică pentru cei care aleg să le poarte. Este prima dată când
un brand românesc de bijuterii pune accent pe autenticitatea și diversitatea
pietrelor prețioase prinse în montura pieselor.
Date de contact
Oferta este valabilă pe site-ul www.teilor.ro și în magazinele Teilor și Teilor
Exclusive din: Alba-Iulia, Arad, București (AFI Cotroceni, Băneasa Shopping
City, București Mall, Mega Mall, Parklake Shopping Center, Plaza România,
Promenada Mall, Sun Plaza, Unirea Shopping Center), Bacău, Brașov, Brăila,
Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Satu
Mare, Sibiu, Suceava, Târgoviște, Târgu Jiu și Timișoara.
Adresele magazinelor pot fi găsite pe www.teilor.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație sau pe site și nu se aplică
pentru achiziția de lingouri

FASHIO N

7% reducere pentru orice produs achiziționat*

Servicii de croitorie complementare gratuite pentru produsele Tudor Tailor
Tudor Tailor reprezintă unul dintre primele branduri autohtone care au introdus
în România conceptul costumelor Made to Measure, un serviciu specializat de
croitorie pe măsură, care oferă experiența completă în domeniul vestimentației
masculine clienților care își doresc obiecte de vestimentație personalizate,
exclusive și unice.
Serviciile și experiența de peste 50 de ani a croitorilor autohtoni au conturat,
de-a lungul anilor, ceea ce urma să devină semnătura Tudor Tailor: atenția
pentru detalii, perfecțiunea croielilor și rafinamentul personalizărilor.
Gama vestimentară Tudor Tailor include: costume, cămăși, paltoane și accesorii
business, casual sau de ceremonie, pentru toate sezoanele. Gama de accesorii
personalizabile include pantofi pe măsură, genți casual, huse de laptop și
tabletă sau curele.
Date de contact
Oferta este valabilă în showroom-urile Tudor Personal Tailor din:
• Calea Floreasca nr. 112, sector 1, București, telefon: 0371.47.93.02;
• Hotel Ramada, Calea Turzii nr. 43-49, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
telefon: 0730.830.012;
• Str. Mărășești nr. 14, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0731.978.591.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
TWINSET a fost fondată la Carpi în 1987, pornind de la asocierea unei bluze
tricotate cu puloverul asortat, o combinație armonioasă între fascinația
feminină și eleganța siguranței de sine. Colecțiile sunt concepute pentru o
femeie sofisticată, cu un caracter puternic, care se joacă cu propria feminitate,
combinând aplicații romantice, ca paiete, strasuri, tul și broderii, cu imprimeuri
strălucitoare și materiale mai îndrăznețe, cum ar fi denim, piele și țesături
speciale. În prezent, colecțiile TWINSET includ o gamă completă de produse
de îmbrăcăminte pentru femei - de la tricouri la rochii, de la lenjerie la
îmbrăcăminte de plajă, poșete, încălțăminte, dar și linii noi, precum TWINSET
Jeans.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul TWINSET din Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0376.20.61.69.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

FASHIO N

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Victoria 46 s-a deschis în septembrie 2015, în spațiul intens traficat de la
parterul centrului comercial Băneasa Shopping City. Magazinul oferă clienților
săi branduri de modă, bijuterii și lifestyle adresate femeilor și bărbaților.
Spațiul din Băneasa se diferențiază prin selecția cool and quality din colecțiile
designerilor români cu recunoaștere internațională și nu numai, devenind,
astfel, o destinație unică de shopping. Acesta cuprinde o gamă variată de
îmbrăcăminte și accesorii, ce include piese casual, dar și ținute sofisticate
de seară semnate Andreea Raicu, Baden 11, Bardash, Chaotic, Framboise,
Ginissima, Hardot, Infinity F, Iiana, Iza Van Dee, Laura8, Lavish, Lobster Claw,
Ludique, Manuri, Miau by Clara Rotescu, Mitiliane Couture, Monarh, Morph,
Murmur, Noire Swimwear, Norina St, Numero Jeans, Paisi, PNK Casual, Sofija
Jewelry, Studio Cabal, Sweet Arabian, V:PM Atelier, Velante și Vero Milano.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Victoria 46 din Băneasa Shopping City,
parter, Șos. București-Ploiești nr. 42D, parter, sector 1, București,
telefon: 0728.106.068, e-mail: victoria46@victoriagallery.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

Gourmet

G OU RM E T

10% reducere din nota de plată*
20% reducere de ziua de naștere*
Situat în inima Bucureștiului și inspirat din istoria tartelor franțuzești, Atelierul
de Tarte este unul dintre locurile preferate ale celor care iubesc dulciurile fine.
Preparate din ingrediente de calitate, aduse din Franța, tartele Atelierului au
un gust la fel de bun precum arată - dacă treci pe acolo, ai să observi că sunt
insta-atractive și că multă lume le fotografiază înainte să le facă să dispară
din farfurii. Fac furori, printre altele, pavlova cu cremă din fructul pasiunii, tarta
Rouge et Vert, tarta cu caramel sărat, tarta Mango Maitresse etc. Sunt cu
mult mai multe de atât și se asortează fiecărei personalități care trece pragul
localului.
În pofida numelui, însă, Atelierul de Tarte nu este un restaurant specializat
exclusiv în tarte. Meniul este cuprinzător: împacă poftele și capriciile cu
preparate simple, pe care le mănânci necomplicat și fără vreun regret: burgeri,
supe cremă, salate cu suflet. Weekend-urile sunt pentru brunch all day: ouă
poșate, benedict, omlete, New York pastrami și mimose.
Date de contact
Oferta este valabilă în Atelierul de Tarte de pe Bd. Ion Mihalache nr. 20,
București, telefon: 0756.141.688.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

15% reducere din nota de plată*
Beach Bar își invită oaspeții să se relaxeze la piscină și să se răsfețe cu un
cocktail, într-o ambianță de cinci stele. Aceștia pot înota în superba piscină
exterioară sau doar își pot împrospăta bronzul auriu, fără să părăsească orașul.
În cazul în care doresc să ia masa, își pot răsfăța simțurile cu o gustare ușoară
sau o salată sănătoasă. Barul este situat în cadrul hotelului Radisson Blu
București, fiind deschis din mai până în septembrie, de luni până duminică, între
orele 09:00 și 02:00, în funcție de vreme.
Meniul, precum și alte informații despre acest bar, pot fi găsite accesând
www.tasteofbucharest.ro.
Date de contact
Oferta este valabilă în Beach Bar din cadrul hotelului Radisson Blu București,
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.311.90.00.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.
Oferta nu se aplică la Sunday Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween
Brunch etc.), Christmas Brunch sau oferta de Anul Nou.
Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits, Lifestyle Gourmet și Luxury Exclusive.

G OU RM E T

15% reducere din nota de plată*
Barul Blå Lounge este orientat către atrium, având în centru un bar modern ce
imită perfect gheața, iluminat în albastru. Este locul ideal pentru a te relaxa
savurând o cafea bună, o gustare ușoară sau un cocktail Mixtrology - un cocktail
semnătură pentru fiecare zodie în parte. Barul este situat în cadrul hotelului
Radisson Blu București, fiind deschis de luni până vineri, între orele 08:30 și
02:00, iar sâmbăta și duminica, între orele 09:00 și 02:00.
Meniul, precum și alte informații despre acest bar, pot fi găsite accesând
www.tasteofbucharest.ro.
Date de contact
Oferta este valabilă în Blå Lounge Bar din cadrul hotelului Radisson Blu
București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.311.90.00.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.
Oferta nu se aplică la Sunday Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween
Brunch etc.), Christmas Brunch sau oferta de Anul Nou.
Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits, Lifestyle Gourmet și Luxury Exclusive.

G OU RM E T

15% reducere din nota de plată*
Restaurantul Caffé Città, situat în cadrul hotelului Radisson Blu București, oferă
clienților săi o autentică experiență italiană, punând accent pe gust, simplitate
și accesibilitate. Meniul este inspirat din bucătăria italiană de calitate, pastele,
orezul cu creveți, pizza sau aperitivele specifice numărându-se printre felurile
preferate. Pe timpul verii, terasa exterioară proaspăt renovată completează
experiența din cadrul unui restaurant în centrul capitalei. În fiecare lună,
restaurantul oferă un meniu special, inspirat din fiecare regiune a Italiei, dând
astfel clienților săi posibilitatea să călătorească cu simțurile prin toată Italia.
Deschis zilnic, între orele 12:00 și 23:30.
Meniul, precum și alte informații despre restaurant, pot fi găsite accesând
www.tasteofbucharest.ro.
Date de contact
Oferta este valabilă în restaurantul Caffé Città din cadrul hotelului Radisson Blu
București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.311.90.00.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.
Oferta nu se aplică la Sunday Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween
Brunch etc.), Christmas Brunch sau oferta de Anul Nou.
Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits, Lifestyle Gourmet și Luxury Exclusive.

G OU RM E T

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Chocofashion s-a născut din pasiunea pentru ciocolată și dorința de a obține
cele mai gustoase praline, păstrând metodele artizanale. Aici se întâlnește
îmbinarea tradiției cu modernul, a imaginației cu gustul, a romantismului clasic
cu exoticul.
Ciocolata cea mai fină, ingrediente selectate cu atenție, exclusiv naturale,
pasiunea fără limite a echipei și inspirația rețetelor din Belgia și Franța, au
condus la colecții elegante și unice. Echipa Chocofashion este formată din
oameni cu experiență bogată în domeniu, dedicați și pasionați, care pun în
prima linie satisfacția clienților.
Produsele Chocofashion sunt toate hand made, astfel oferind combinația
perfectă între design, pasiune și aromă. Fiecare dintre ele va lăsa o amintire
deosebită papilelor gustative.
Date de contact
Oferta este valabilă pe www.chocofashion.ro, telefon: 0731.551.640.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente pe site.

G OU RM E T

5% reducere pentru orice produs achiziționat*
Magazinele Comtesse du Barry oferă o gamă variată de produse gastronomice
„haute de gamme”, precum clasicele terine franțuzești, pateul de ficat de
rață și de gâscă, delicii create de ciocolatieri de tradiție, vinuri și alte băuturi
fine premiate. Realizate de către artizani și producători francezi de renume,
pornind de la rețete consacrate, din ingrediente de origine controlată, ecologice,
fără conservanți și substanțe chimice, delicatesele Comtesse du Barry sunt
preferatele persoanelor rafinate, care apreciază calitatea.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele Comtesse du Barry din:
• Str. Episcopiei nr. 2-4, sector 1, București, telefon: 021.311.03.91;
• Băneasa Shopping City, etaj 1, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1,
București, telefon: 021.361.16.25;
• Bd. Mircea Eliade nr. 3, sector 1, București, telefon: 031.620.40.32.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

10% reducere pentru orice preparat culinar*
Cuci, pasionat de artă culinară și Nino, pasionat de echipamentele de cooking,
de ultimă generație au îmbrățișat ideea de a scrie un nou concept de pasta
bar în Brașov cu open kitchen pentru ca pasionații de food să aibă parte de
transparență și vizibilitate 100%. Dacă într-un bar poți socializa cu barmanul,
de ce să nu poți socializa și cu bucătarul într-un pasta bar?
Cucinino a fost desenat ca un pasta bar pentru oameni cu dichis, activi,
pasionați de networking-ul culinar, de lunch și dinner servit în oraș, interesați de
un stil de viață sănătos, cu ingrediente fresh, de calitate, dar preparate rapid
într-o bucătărie open space. Aromate de condimentele clasice ale bucătăriei
italiene, dar gătite după rețetele traduse pe limba Cucinino, pastele devin
adevărate delicii culinare în farfurie.
Date de contact
Oferta este valabilă în Cucinino Pasta Bar din Str. Diaconu Coresi nr. 6,
Brașov, jud. Brașov, telefon: 0722.361.305.

*Oferta nu se aplică pentru băuturi și nu se cumulează cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

7% reducere din nota de plată*
Degusteria Francesca - magazin și bistro cu produse artizanale italiene
este desprinsă dintr-o poveste de dragoste toscană cu magie și tradiție
gastronomică. Este despre rețetele păstrate de sute de ani care dau un gust
special oricărui preparat: peste 1.000 de produse provenind de la 40 de furnizori
artizanali din Italia, totul într-o atmosferă rafinată și îmbietoare.
În premieră în România, Degusteria Francesca a introdus conceptul de
shop-bistro în aceeași locație, unde puteți gusta produsele din magazin sau
preparate din acestea, alături de o cafea aromată, un pahar cu vin excelent sau
un prosecco delicat.
Degusteria Francesca vă oferă:
• Platouri și produse din bistro sau magazin, cu livrare;
• În locația din Eminescu 102-104, un mic dejun sau brunch lejer, pregătite doar
cu produsele noastre;
• Cadouri gourmet personalizate.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul Degusteria Francesca din Str. Mihai Eminescu
nr. 102-104, București, telefon: 0749.555.000.

*Oferta nu este valabilă pentru băuturi, cafea, ceai și Bistro.
Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

5% reducere din nota de plată*
Edo Sushi este un concept de restaurant unde tradiția și inovația se îmbină
armonios, pentru a crea experiențe culinare de neuitat. Atmosfera intimă a
locației, atenția la detalii, meniul realizat pentru a oferi o călătorie inedită în
bucătăria japoneză sunt completate de o colecție de băuturi cu specific japonez,
atent selecționate și cele mai multe premiate (ceaiuri, bere artizanală, sake,
ume, umeshu, whisky japonez). Cu un design original ce poartă semnătura
Lama Arhitectura, Edo Sushi îmbină în mod armonios elemente arhitecturale
futuriste, utilizând materiale naturale prelucrate după tehnici japoneze și
oferind sentimentul de spațiu deschis și armonios. În timpul verii, voia bună este
regăsită și în Grădina EDO, o oază de liniște în mijlocul orașului agitat, ce are o
capacitate de 70 de locuri și este realizată prin tehnica Shou Sugi Ban.
Date de contact
Oferta este valabilă în locația Edo Sushi Știrbei Restaurant & Garden
de pe Str. Știrbei Vodă nr. 84A, sector 1, București, telefon: 0735.111.095,
e-mail: edosushibucuresti@gmail.com.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

10% reducere din nota de plată*
Four Seasons Dorobanți este un restaurant cu tradiție și experiență culinară
autentică adunată în cei 18 ani de activitate, cu multă popularitate și apreciere
din partea criticilor culinari.
Designul cochet, cu fine accente orientale, ambianța sofisticată, diversitatea
unei bucătării libaneze stilate și ușoare fac din acest restaurant un colț de rai.
Four Seasons Dorobanți oferă un mix de rețete nobile libaneze interpretate
modern, împreună cu preparate unice create cu pasiune și originalitate.
Colecția de vinuri românești și internaționale, condimentele aduse direct din
inima Libanului și preparatele reinventate după rețete consacrate conturează
eleganța unui tărâm de vis al franțuzescului Beirut.
Date de contact
Oferta este valabilă în restaurantul Four Seasons din Calea Dorobanților
nr. 177, sector 1, București, telefon: 021.233.94.31.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

15% reducere din nota de plată*
Situată în cadrul hotelului, locația oferă o varietate de preparate din bucătăria
asiatică și este asociată cu un gust perfect și preparate extraordinare. Aceasta
are nu numai un nume cool, ci și un bar unic ce completează perfect atmosfera.
În plus, față de băuturile asiatice și celebrul sake, există o ofertă diversificată
de vinuri, șampanie și prosecco. Proiectat pentru a satisface chiar și cele
mai exigente gusturi în materie de gastronomie, Ginger Sushi Bar & Lounge
impresionează, de asemenea, cu bucătăria deschisă unde bucătarii asiatici își
arată talentele culinare în pregătirea unor specialități sănătoase, nutritive și
apetisante.
Deschis de luni până sâmbătă între orele 12:30 și 15:00 pentru prânz și între
orele 18:00 - 00:00 pentru cină. Duminica este închis.
Meniul, precum și alte informații despre restaurant, pot fi găsite accesând
www.tasteofbucharest.ro.
Date de contact
Oferta este valabilă în restaurantul Ginger Sushi Bar & Lounge din cadrul
hotelului Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București,
telefon: 021.311.90.00.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.
Oferta nu se aplică la Sunday Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween
Brunch etc.), Christmas Brunch sau oferta de Anul Nou.
Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits, Lifestyle Gourmet și Luxury Exclusive.

G OU RM E T

10% reducere din nota de plată*
Kunnai este un refugiu cu specific Thai contemporan în inima Bucureștiului.
O insulă ascunsă a Thailandei moderne în mijlocul Europei de Est, Kunnai vă
oferă o varietate complexă de mâncăruri Thai, create cu grijă de către
Anne Ampawan și echipa sa.
Kunnai înseamnă „Doamna Modernă”, o denumire dinamică pentru lumea
actuală, iar esența conceptului poate fi rezumată la: un decor unic, simplu și,
în același timp, uluitor care să îți acompanieze experiența culinară și care să te
ducă într-o călătorie thailandeză de neuitat. În designul Kunnai se regăsește
amprenta creativă a pictorului și artistului Aran Chankasem și a echipei
StudioQube Bangkok.
În compania unei selecții fine de vinuri și a unei selecții diversificate de băuturi
tropicale, Kunnai pornește de la tradiția culinară Thai și creează un meniu
contemporan care permite atât cunoscătorilor mâncării bucătăriei Thai, cât și
novicilor să aibă parte de o experiență culinară inedită.
Date de contact
Oferta este valabilă în restaurantul KUNNAI din Str. Copilului nr. 6-12, sector 1,
București, telefon: 0722.687.343.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

7% reducere din nota de plată*
A doua locație Alioli, Restaurant La Finca by Alioli, s-a deschis în vara anului
2014. Terasa acoperită și încălzită este perfectă pentru un party între prieteni,
dar și pentru o întâlnire romantică. Restaurantul La Finca by Alioli își răsfață
clienții, făcându-i să se simtă ca în cele mai plăcute locuri în care au fost
vreodată. Clienții au parte de vinuri și preparate speciale, toate tipic spaniole,
proaspete și gustoase, precum și de muzică aleasă și cel mai dedicat, rapid și
amabil staff de servire, care își pune întreaga pasiune în tot ceea ce face zi de zi,
cu speranța că acest lucru se simte și că toți cei care calcă pragul restaurantului
vor reveni cât mai curând.
Date de contact
Oferta este valabilă în restaurantul La Finca by Alioli din Str. Grigore
Alexandrescu nr. 77, sector 1, București, telefon: 031.405.27.11, 0767.150.500,
e-mail: office@alioli.ro, www.alioli.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

5% reducere din nota de plată*
La Pescaderia propune un concept nou, un restaurant - pescărie, singurul din
România care aduce pește oceanic și mediteranean în mai puțin de 48h de la
pescuire, direct din portul Villajoyosa din Spania.
Portul de pește Villajoyosa este cea mai mare piață EN GROS de pește
proaspăt din Europa, iar La Pescaderia este singurul restaurant cu acces
nemijlocit la licitațiile din Villajoyosa.
La Pescaderia se laudă și cu cea mai mare varietate de pește proaspăt, cu peste
30 de specii de pește pe care le pune la dispoziție fie proaspăt și eviscerat pentru
a-l prepara acasă, fie în rețete deosebite pregătite de Chef Andrea Di Russo.
Date de contact
Oferta este valabilă în restaurantul La Pescaderia by Alioli din cadrul Pipera
Plaza, Șos. București Nord nr. 14, Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0770.770.717,
e-mail: office@alioli.ro, www.pescaderia.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

15% reducere pentru orice produs achiziționat*
Visul părintelui fondator al brandului, Leonidas Kestekides, a fost acela de a
aduce luxul bomboanelor la îndemâna tuturor. Până în ziua de azi, aceasta este
declarația misiunii brandului Leonidas. Povestea lui Leonidas Kestekides, un
cofetar grec, începe în 1913 când, împreună cu soția sa bruxelleză, a deschis o
ceainărie în Gent.
Mai târziu îl aduce pe nepotul său Basilio, și aventura continuă în Bruxelles.
Ingredientele succesului lor? Ciocolată unică de calitate excepțională, făcută
cu produse proaspete și la prețuri accesibile tuturor. Foarte curând, Leonidas
devine marca preferată a tuturor belgienilor.
Artizanatul și pasiunea sunt încă materiile prime folosite pentru a crea, zi de
zi, cele mai bune bomboane de ciocolată din lume. Sunt făcute cu unt de cacao
100% pură și ingrediente naturale selectate cu atenție. În 2013, Leonidas a
primit recunoașterea titlului regal, o calitate validată de casa regală belgiană: o
răsplată a peste 100 de ani de măiestrie în domeniul ciocolatei.
Date de contact
Oferta este valabilă în Leonidas din Str. Doamnei nr. 27, sector 3, București,
telefon: 0723.720.306.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație
și se aplică exclusiv produselor Leonidas.

G OU RM E T

10% reducere pentru orice meniu achiziționat*
7 variante diferite de meniu, pentru un stil de viață sănătos cu LifeBox
Conceput după principiile alimentației moderne, LifeBox poate fi partenerul de
încredere ce rezolvă una dintre cele mai importante dileme zilnice: care este cea
mai sănătoasă alegere pentru nutriția mea?
Optim, Vegan, Veggie-Fish, Sport, Kids, Office & Keto sunt cele 7 variante
de meniu concepute de un medic nutriționist împreună cu un bucătar chef,
calculate din punct de vedere caloric și livrate în fiecare dimineață, acasă sau la
birou.
Rețetele din meniurile LifeBox ce nu se repetă timp de 21 de zile, te ajută să ai
un comportament alimentar corect, fiind totodată un sprijin eficace în lupta
kilogramelor în plus. Timpul câștigat prin eliminarea gătitului și a cumpărăturilor
este un alt avantaj oferit de LifeBox, alături de diminuarea risipei de alimente.
Date de contact
Oferta este valabilă pe site-ul www.lifebox.ro, e-mail: contact@lifebox.ro,
telefon: 021.203.90.90.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente pe site.

G OU RM E T

5% reducere pentru orice produs achiziționat*
Cu o tradiție de peste 130 de ani, PAUL definește arta brutăriei franțuzești,
fiind renumit pentru rafinamentul și calitatea produselor servite zilnic în cele
peste 700 de brutării din întreaga lume.
Prezenți de mai bine de un deceniu în România și cu aproape 20 de unități, PAUL
este promotorul conceptului “Art de vivre à la française”, adică al unui stil de
viață ce pune accent pe experiențe gourmet și sofisticate, dar în același timp
tradiționale și atemporale.
Date de contact
Oferta este valabilă în brutăriile din:
PAUL Universitate - Bd. Regina Elisabeta nr. 15-19, sector 5, București,
telefon: 0751.090.515;
PAUL Romană - Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București,
telefon: 0746.146.341;
PAUL Agora Floreasca - Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1, București,
telefon: 0743.108.568;
PAUL Promenada - Mall Promenada, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București,
telefon: 0756.104.738;
PAUL Mega Mall - Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București,
telefon: 0743.108.577;
PAUL Dorobanți - Str. Av. Radu Beller nr. 1, sector 1, București,
telefon: 0754.081.775;
PAUL Cotroceni - AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București,
telefon: 0757.037.250;
PAUL Băneasa - Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1,
București, telefon: 0754.081.756;
PAUL Vitan - București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București;
PAUL Bucharest One - Str. Barbu Văcărescu nr. 201, sector 1, București;
PAUL S-Park - Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1, București;
PAUL Sun Plaza - Sun Plaza, Calea Văcărești nr. 391, sector 4, București;
PAUL ParkLake - ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3,
București, telefon: 0749.030.465;
PAUL Ploiești - Ploiești Shopping City, DN1B, km 6, Ploiești, jud. Prahova,
telefon: 0756.193.203;
PAUL City Park Mall - City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C,
Constanța, jud. Constanța, telefon: 0751.090.524.
*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în restaurante.

G OU RM E T

5% reducere pentru orice produs achiziționat*
Deliciile de la PAUL pot fi comandate prin serviciile de Catering și Candy Bar.
Lanțul de brutării PAUL le pune la dispoziție clienților o gamă variată de
produse, prin serviciile de Candy Bar și Catering, special create pentru a
completa meniul evenimentelor cu cele mai fine produse franțuzești. Acestea
promit să impresioneze chiar și cei mai exigenți invitați și să devină, în scurt
timp, momentul preferat al oricărei petreceri.
Serviciul de Catering al brutăriilor PAUL le oferă clienților o gamă diversificată
de produse dulci sau sărate, în variantă mini, din meniurile Collection Salée și
Collection Sucrée.
Inspirat de evenimentele din înalta societate franceză, Candy Bar-ul a fost
special creat pentru a le oferi invitaților un moment cu cele mai sofisticate și
dulci preparate. Meniul include o gamă variată de deserturi sub semnătura
PAUL. Clienții își pot personaliza platourile și selecta preparatele care se
potrivesc cel mai bine cu tipul evenimentului organizat. În plus, pot opta pentru
Chariot-ul PAUL, conceput special pentru a se potrivi în orice decor.
Serviciile de Catering și Candy Bar se adresează petrecerilor aniversare,
reuniunilor de familie, botezurilor, nunților sau evenimentelor corporate.
Date de contact
Clienții care doresc să comande produsele PAUL prin serviciul de Candy Bar sau
Catering trebuie să plaseze comanda în avans, la numărul de telefon *PAUL
(*7285) sau la adresele de e-mail: candybar@paul.ro și catering@paul.ro sau pe
site-ul www.paul-comenzi.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în restaurante.

G OU RM E T

15% reducere din nota de plată*
Prime Steaks & Seafood a fost premiat de nenumărate ori ca fiind cel mai
bun restaurant din oraș. Restaurantul oferă oaspeților specialități variate, o
gamă diversă de preparate proaspete din fructe de mare, deserturi apetisante
și un meniu de vinuri rafinate, incluzând o selecție variată de vinuri fine, care
se potrivesc perfect cu mâncărurile alese din meniul principal. Restaurantul
este situat în cadrul hotelului Radisson Blu București, fiind deschis de luni până
sâmbătă, între orele 18:00 și 23:30. Duminica este închis.
Meniul, precum și alte informații despre restaurant, pot fi găsite accesând
www.tasteofbucharest.ro.
Date de contact
Oferta este valabilă în restaurantul Prime Steaks & Seafood din cadrul
hotelului Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București,
telefon: 021.311.90.00.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.
Oferta nu se aplică la Sunday Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween
Brunch etc.), Christmas Brunch sau oferta de Anul Nou.
Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits, Lifestyle Gourmet și Luxury Exclusive.

G OU RM E T

15% reducere din nota de plată*
Localizat în grădina interioară a hotelului, restaurantul Prime Summer Garden
își întâmpină oaspeții cu o atmosferă relaxantă și aerisită. Clienții pot încerca
cele mai savuroase feluri de mâncare preparate la grătarul cu cărbuni sau
din bucătăria internațională (gustări ușoare, burgeri delicioși, fripturi și fructe
de mare) și se pot bucura în același timp de puțină umbră sau de strălucirea
soarelui. Restaurantul este situat în cadrul hotelului Radisson Blu București, fiind
deschis din mai până în septembrie, între orele 18:00-23:00, de luni până vineri,
în funcție de vreme. Sunday Brunch: între orele 12:30 și 16:30, din mai până în
septembrie.
Programul actualizat și meniul pot fi verificate pe www.tasteofbucharest.ro.
Date de contact
Oferta este valabilă în restaurantul Prime Summer Garden din cadrul hotelului
Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București,
telefon: 021.311.90.00.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.
Oferta nu se aplică la Sunday Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween
Brunch etc.), Christmas Brunch sau oferta de Anul Nou.
Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits, Lifestyle Gourmet și Luxury Exclusive.

G OU RM E T

10% reducere din nota de plată*
Red Angus Steakhouse este restaurantul cu specific american, localizat în cea
mai liniștită și pitorească zonă a Centrului Vechi al Bucureștiului, cu vedere
către Curtea Veche și Biserica Sfântul Anton. Red Angus Steakhouse oferă o
experiență personalizată, care îmbină legendarele fripturi fragede și suculente
din carne de vită cu un decor original și creativ. Imaginează-ți un hambar
reconstituit din materiale refolosite, îmbogățit cu simboluri clasice americane
- dragostea pentru motociclete, farmecul de a te juca pe un aparat de pinball
autentic și de a asculta muzică de la un jukebox. Experiența este completată de
cel mai bun blues live din oraș, voce și chitară.
Date de contact
Oferta este valabilă în restaurantul Red Angus Steakhouse din
Str. Franceză nr. 56, sector 3, București, telefon: 0756.600.000.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

10% reducere din nota de plată*
5% reducere la evenimentele corporate sau private*
RESTAURANTUL GRAMONT poartă cu mândrie numele original al zonei istorice
urbane Gramont. Meniul de fine dining este semnat de Chef Vlad Burlacu și
propune o călătorie culinară internațională rafinată, cu mici tușe locale, aduse
de preparatele realizate din produse proaspete, cu origine controlată, delicios
și iscusit interpretate. Rafinata listă de vinuri din podgorii internaționale
renumite cuprinde și o exclusivitate pentru România: celebra șampanie Carbon,
produsă exclusiv pentru premierea câștigătorilor Formulei 1. Restaurantul
este completat de un bar intim, o grădină interioară, o scară monumentală și
o terasă panoramică dezvăluind o priveliște surprinzătoare asupra Palatului
Parlamentului. Spațiile celebrează natura într-un mod discret, dar profund,
invitând la deconectare de la tumultul orașului și pot găzdui dineuri, evenimente
private, sociale sau corporate, de până la 100 de persoane.
Date de contact
Oferta este valabilă în Restaurantul Gramont, situat pe Aleea Suter nr. 23-25,
sector 4, București, telefon: 031.710.11.13.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

15% reducere din nota de plată*
Situat în hotelul Park Inn by Radisson Bucharest Hotel & Residence, restaurantul
Sharkia oferă clienților săi un meniu variat ce include preparate din bucătăria
internațională și est-mediteraneană, pregătite cu cele mai proaspete și aromate
ingrediente. Numit după un vânt estic din regiunea Levantin, restaurantul,
cu un cadru confortabil și călduros, oferă tradiționalele specialități estmediteraneene: de la hummus, falafel sau tabbouleh, până la sirloin steak sau
piept de rață afumat. Așa cum însuși numele său sugerează, Lobby Lounge se
află în apropierea recepției și este locul unde pot fi savurate băuturi răcoritoare
și alcoolice. Hotelul Park Inn by Radisson Bucharest Hotel & Residence se află în
proximitatea hotelului Radisson Blu, ceea ce permite oaspeților accesul facil și la
alte restaurante precum Caffé Città, Prime Steaks & Seafood, Blå Lounge Bar,
Ginger Sushi Bar & Lounge și Beach Bar.
Prânzul și cina, de luni până duminică, între orele 11:30 și 23:30.
Meniul, precum și alte informații despre restaurant, pot fi găsite accesând
www.tasteofbucharest.ro.
Date de contact
Oferta este valabilă în restaurantul Sharkia din cadrul hotelului Park Inn by
Radisson Bucharest Hotel & Residence, Str. Luterană nr. 2-4, sector 1, București,
telefon: 0374.14.34.71.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.
Oferta nu se aplică la Sunday Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween
Brunch etc.), Christmas Brunch sau oferta de Anul Nou.
Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits, Lifestyle Gourmet și Luxury Exclusive.

G OU RM E T

5% reducere din nota de plată*
SushiRoom propune oaspeților săi specialități culinare de inspirație asiatică
precum: sushi, sashimi, maki, California rolls, salată de alge sau tartar de ton.
Toate acestea sunt preparate din ingrediente proaspete, de cea mai bună
calitate, de la somonul bio de Scoția, la orezul importat din Japonia.
Date de contact
Oferta este valabilă în restaurantul SushiRoom din Str. Episcopiei nr. 3, sector 1,
București, telefon: 0758.059.605.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

5% reducere la nota de plată din restaurant și bar*
10% reducere pentru activități de entertainment
(bowling, biliard)*
Al doilea restaurant lansat de grupul trickSHOT, la sfârșitul anului 2017, aduce
concepul #FunDining și în Mega Mall, la nivelul 2.
trickSHOT Mega Mall oferă aceeași calitate consacrată a preparatelor culinare
internaționale reinterpretate și un meniu variat, gândit să satisfacă toate
preferințele culinare. Locația găzduiește evenimente pentru copii, petreceri în
familie, evenimente corporate și petreceri de sfârșit de an pentru companii și
are o capacitate de 250 de locuri în restaurant, 330 de locuri pe terase, 8 piste
de bowling, 11 mese de biliard, playstation și o zonă de Arcade Games.
Fie că vorbim de un mic dejun echilibrat, un prânz bazat pe preparate din meniul
à la carte, recomandarea Chef-ului pentru meniul zilei sau o cină bine gătită,
fiecare vizită la trickSHOT Mega Mall reflectă vibrația specifică trickSHOT.
Date de contact
Oferta este valabilă în locația trickSHOT din Mega Mall,
Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, nivelul 2, telefon: 0756.030.211,
e-mail: rezervari.megamall@trickshot.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

5% reducere la nota de plată din restaurant și bar*
10% reducere pentru activități de entertainment
(bowling, biliard)*
trickSHOT Promenada, primul restaurant din conceptul #FunDining lansat
de grupul trickSHOT, în urmă cu 6 ani, dispune de 250 de locuri în restaurant,
400 de locuri pe terasa de pe acoperișul mall-ului Promenada, 8 piste de
bowling, 12 mese de biliard și este destinația ideală pentru organizarea
evenimentelor de orice fel: de la petreceri private, petreceri pentru copii, până la
evenimente corporate, business meeting-uri, conferințe și teambuilding-uri.
Mixul de servicii, flexibilitatea echipei de organizări evenimente, experiența
de peste 20 de ani a bucătarilor și talentul celor mai cool barmani din țară,
se regasesc în fiecare colț al locației, iar oaspeții au parte de experiența
#FunDining ori de câte ori revin la trickSHOT.
Date de contact
Oferta este valabilă în locația trickSHOT din Promenada,
Bd. Calea Floreasca nr. 246B, nivelul 2, sector 1, București,
telefon: 0756.143.303, e-mail: rezervari.promenada@trickshot.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

10% reducere din nota de plată*
Tucano Coffee este o rețea internațională de coffee shop-uri, al cărei motto
este Love.Peace.Coffee. Conceptul oferă cafea proaspăt prăjită în propriul
Roasting Factroy, cheesecake-uri delicioase, dar și o atmosferă cosy & friendly.
La Tucano Coffee, oricine vine pentru cafea rămâne pentru gustul ei irepetabil,
pentru designul magnific și buna dispoziție creată de echipă și oamenii din
jur care dau o vibrație faină locului. An de an, brandul cucerește orașe noi
din România dar și țări noi. Pe lângă România, Tucano Coffee este prezent
în Germania, Olanda, EAU, RM, Rusia etc. Oriunde în lume Tucano Coffee
întâmpină oaspeții cu multe zâmbete!
Date de contact
Oferta este valabilă în cafenelele:
• Tucano Coffee Peru - Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1,
Brașov, jud. Brașov, telefon: 0723.390.891;
• Tucano Coffee Nepal - Shopping City Sibiu, Șos Sibiului nr. 5, Șelimbăr,
jud. Sibiu;
• Tucano Coffee Guatemala - Calea Dorobanților nr. 18, sector 1, București,
telefon: 0769.271.552;
• Tucano Coffee Mexico - Str. Emanoil Ungureanu nr. 2, Timișoara, jud. Timiș,
telefon: 0725.882.266;
• Tucano Coffee Puerto Rico - Bd. Eroilor nr. 19, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
telefon: 0722.377.565;
• Tucano Coffee Copacabana - Plaza România, Bd. Timișoara nr. 26, sector 6,
București, telefon: 0763.032.930;
• Tucano Coffee Nicaragua - Bd. Carol I nr. 41, Sinaia, jud. Prahova,
telefon: 0753.357.225;
• Tucano Coffee Paraguay - AFI Palace Brașov, Str. 15 Noiembrie nr. 78, Brașov,
jud. Brașov, telefon: 0725.827.177
• Tucano Coffee Venezuela - Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2,
Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0785.882.266;
• Tucano Coffee Zimbabwe - Calea Victoriei nr. 100, sector 1, București,
telefon: 0757.204.444.
*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

G OU RM E T

10% reducere din nota de plată*
O construcție de o eleganță clasică, Veranda amintește de stilul unei sere de
sfârșit de secol 18, interpretat într-o notă modernă. Situat în inima orașului,
restaurantul păstrează aerul retro al vilei - elementele de lumină ce coboară
din tavan se îmbină cu un decor ce păstrează numeroase referințe vegetale.
Camera interioară este destinată Champagne Bar-ului și completată de
“living room”-ul îmbrăcat în texturi bogate - toate susținute de podeaua-mozaic
realizată din marmură, a cărei alternanță de mat și lucios creează, alături de
decorațiunile cu benzi-mozaic din sticlă, un efect unic și prețios.
Conceput de chef-ul Avi Steinitz, meniul are un specific internațional, cu
influențe franțuzești și mediteraneene și se definește ca o sinteză de stil și gust,
în care fiecare detaliu este atent cântărit. O experiență autentică de fine-dining
se poate regăsi într-un meniu armonios însoțit de cea mai bună selecție de
vinuri.
Pour les bons viveurs.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul Veranda Casa Frumoasă de pe
Str. Clopotarii Vechi nr. 5, sector 1, București, telefon: 0733.735.932.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

Beauty

B EAUT Y

Un masaj tradițional gratuit pentru față, umeri și scalp
de 30 de minute
Bali Spa - o oază de relaxare și frumusețe autentic asiatică pe Valea Prahovei,
la Cornu. Bali Spa este centrul de slăbire, wellness și relaxare așezat în zona
sub-montană a Carpaților, la 80 de kilometri de București. Oferă confortul unui
hotel de 4 stele și echipamente de ultimă generație pentru frumusețe, fitness,
slăbire și sport. Are sală de conferințe, piscină, pistă de role și este înconjurat de
păduri și livezi de meri.
Date de contact
Oferta este valabilă în salonul Bali Spa din Str. Stadionului nr. 349, comuna
Cornu, jud. Prahova, telefon: 0244.36.70.85.

B EAUT Y

Un cadou rafinat constând într-un produs al unuia dintre
brandurile de lux din BEAUTIK Haute Parfumerie*
CONCEPTUL UNIC BEAUTIK HAUTE PARFUMERIE, specific parfumeriei de
lux, își așteaptă clienții să descopere într-un spațiu elegant și rafinat cele
mai inovatoare și avangardiste abordări ale noilor parfumieri în vogă, care
se remarcă prin compozițiile olfactive neconvenționale și designul modern al
sticlelor.
Parfumurile din Beautik sunt special concepute pentru orice persoană ce este
în căutare de creații iconice și unice, asemenea unei semnături olfactive, ce se
transformă într-un stil personal inconfundabil.
Printre cele mai renumite branduri de parfumerie disponibile, se regăsesc nume
din avangarda parfumeriei moderne, precum Diptyque - o casă sinonimă cu
șicul parizian, Escentric Molecules - cu un concept complet diferit și surprinzător,
Maison Francis Kurkdjian - înființat de celebrul Francis Kurkdjian, autorul unor
parfumuri ce au făcut istorie, Juliette Has a Gun - cu o abordare ireverențioasă,
creat de Romano Ricci, nepotul legendarei Nina Ricci, dar și case cu renume
istoric în parfumerie, precum Rancé, Lubin, Molinard, Caron, Frapin sau
Houbigant.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele BEAUTIK Haute Parfumerie din:
BEAUTIK MARIO PLAZA, Calea Dorobanți nr. 172, sector 1, București, telefon:
0743.059.389; BEAUTIK BĂNEASA SHOPPING CITY, Șos. București-Ploiești
nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0740.272.029; BEAUTIK PROMENADA
MALL, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 0746.288.957;
BEAUTIK AFI COTROCENI, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon:
0747.073.675; BEAUTIK PALAS MALL IAȘI, Str. Palas nr. 7A, Iași, jud. Iași,
telefon: 0747.073.678; BEAUTIK CONSTANȚA CITY PARK, Bd. Alexandru
Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0747.073.013;
BEAUTIK Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B,
Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0749.010.443; BEAUTIK IULIUS TOWN
TIMIȘOARA, Piața Consiliul Europei nr. 2, Unitatea P29, Timișoara, jud. Timiș,
telefon: 0749.012.076.
*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B EAUT Y

10% reducere pentru orice serviciu sau produs
achiziționat*
Pentru pasionații de beauty care nu vor compromisuri, Beauty District este locul
în care trebuie să ajungă. Cu informații și tehnici de la cei mai buni în coafură,
makeup și manichiură din România, look-ul va fi clar unul care va întoarce
capete. Beauty District oferă produse de top doar de la distribuitori autorizați,
o echipă bună care poate sfătui, ghida și consilia clienții cu privire la serviciile
preferate și produse pentru menținerea rezultatelor acasă, un spațiu curat,
luminos, primitor, un loft american chiar în punctul “0” al Bucureștiului. De
asemenea, să nu uităm de procedurile clare de sterilizare și posibilitatea de a
avea propria trusă profesională de mani-pedi.
Toate consultațiile sunt gratuite, prețurile oneste, transparente iar clienții fideli
au parte de numeroase beneficii.
Date de contact
Oferta este valabilă în saloanele Beauty District din:
• Str. Constantin Blaremberg nr. 4, etaj 2, ap. 3B, sector 1, București,
telefon: 0724.700.652, e-mail: beautydistrict.victoria@gmail.com;
• Șos. Nordului nr. 82-92, intrarea B, sc. A, ap. 1B, sector 1, București,
telefon: 0731.700.652, e-mail: nordului@beautydistrict.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B EAUT Y

15% reducere pentru orice serviciu achiziționat*
Situat pe strada Speranței, Belle Maison Spa este o oază de relaxare urbană,
chiar în inima Bucureștiului.
Este un centru SPA unde relaxarea atinge noi dimensiuni, un spa unde ritualurile
senzoriale, terapiile anti-aging sau procedurile de remodelare corporală devin un
reper pentru răsfățul simțurilor și, totodată, sunt prilejul unei călătorii interioare
autentice.
Timpul petrecut la Belle Maison se măsoară în clipe în care întreaga atenție
este dirijată înspre propria persoană. Odată trecut pragul centrului SPA, grijile
cotidiene și agitația capitalei dispar, fiind înlocuite de acordurile muzicale în
surdină, aromele lumânărilor parfumate și răsfățul memorabil al simțurilor.
Date de contact
Oferta este valabilă în centrul Belle Maison SPA din Str. Speranței nr. 20,
sector 2, București, telefon: 0737.079.454, 021.311.27.79,
e-mail: relax@maisonspa.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B EAUT Y

5% reducere pentru tratamente ortodontice și de
implant dentar*
8% reducere pentru celelalte tratamente dentare*
Încă din 1999, DENT ESTET rămâne liderul absolut în stomatologia din
România. DENT ESTET deține 10 clinici dentare complet digitalizate, propriul
laborator de tehnică dentară digitală Aspen, medici certificați internațional în
toate ramurile medicinei dentare, ce activează în 3 divizii medicale de excelență,
DE Implant Division®, Esthetic Division® și Advanced Orthodontic Division® și
peste 80 000 de pacienți fericiți.
Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, cel mai mare
operator privat de servicii medicale din țara noastră.
Date de contact
Oferta este valabilă în clinicile DENT ESTET:
DENT ESTET Primăverii: Bd. Aviatorilor nr. 98, sector 1, București,
telefon: 0748.358.358, 0746.358.358, 031.410.91.09;
DENT ESTET Aviatorilor 15: Bd. Aviatorilor nr. 15, sector 1, București,
telefon: 0747.104.090, 0744.602.020, 021.222.11.08;
DENT ESTET Residential Herăstrău: Șos. Nordului nr. 82-92, sector 1,
București, telefon: 0744.662.663, 021.232.56.87;
DENT ESTET 4 TEENS: Bd. Aviatorilor nr. 27, sector 1, București,
telefon: 0756.206.030;
DENT ESTET 4 Kids: Str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 62, sector 1, București,
telefon: 0745.602.025, 0755.602.020, 021.224.17.14;
DENT ESTET 4 Kids: Str. Aviator Petre Crețu nr. 21, sector 1, București,
telefon: 0743.113.333, 0748.151.617, 021.224.31.31, 021.224.33.33;
DENT ESTET Sibiu: Str. Moldovei nr. 1A, Sibiu, telefon: 0756.100.811,
0756.100.911, 0369.41.44.81, 0369.41.44.82;
DENT ESTET 4 Kids Sibiu: Str. Bahluiului nr. 9, Sibiu, telefon: 0754.200.011,
0754.200.511, 0369.41.44.70.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B EAUT Y

Un voucher pentru Aroma Feet Ritual la orice serviciu
achiziționat
Eden Spa există printre și pentru oamenii activi, care au nevoie să evadeze din
cotidian pentru a se regăsi și savura pacea și liniștea întâlnirii cu ei înșiși.
Eden Spa reprezintă timpul și spațiul unei transformări interioare de durată,
în care oaspeții vor putea să existe pur și simplu, să se simtă cu adevărat bine.
Cele două locații din București sunt spații calde, primitoare, cu o atmosferă
relaxantă și o energie pozitivă.
Date de contact
Oferta este valabilă în Eden Spa din Str. Pictor Ion Negulici nr. 4, sector 1,
București, telefon: 021.316.81.48 și Grand Hotel Continental București,
Calea Victoriei nr. 56, sector 1, București, telefon: 021.310.65.50.

B EAUT Y

15% reducere în puncte bonus*
Un tratament cosmetic (Express Treatment) pentru
achiziții de peste 400 lei*
Locații de 4 stele, amplasate în centre comerciale, ce combină stilul high-tech
și imaginea modernă, pline de energie, accesibile tuturor din punct de vedere
al orarului, prețurilor, disponibilității. În cadrul programului de fidelizare prin
acumulare de puncte bonus, numit GETT’S Beauty Miles, clienții au posibilitatea
să acumuleze de la prima vizită puncte bonus prin cumpărarea de servicii, de
produse profesionale, abonamente și, cel mai important, prin recomandarea
de noi membri. În cadrul aceluiași program, GETT’S propune clienților cadoul
ideal pentru orice ocazie, respectiv GIFT CARD, cardul valoric ce poate fi oferit
angajaților, partenerilor de afaceri și celor dragi - cadou inedit atât pentru
femei, cât și pentru bărbați. În plus, GETT’S a lansat platforma online de acces
clienți, prin care aceștia au posibilitatea de a da un feedback după fiecare vizită
efectuată, primind puncte bonus drept recompensă.
Date de contact
Oferta este valabilă în saloanele GETT’S Color Bar: AFI Cotroceni, parter,
Str. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 021.448.18.88; București Mall,
Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București, telefon: 021.321.26.10; Mega Mall,
nivel 1, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon:
021.367.44.22; ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3,
București, telefon: 021.796.71.00; Plaza România, Bd. Timișoara nr. 26, sector 6,
București, telefon: 021.311.12.21; Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Al. Vaida-Voevod
nr. 53-55, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0264.55.57.77.

*Punctele bonus se pot acumula prin cumpărarea de servicii, de produse profesionale, abonamente, Gift
Carduri și prin recomandarea de noi membri. Punctele se pot acumula începând cu prima vizită și pot fi
folosite pentru achiziționarea serviciilor în oricare dintre saloanele GETT'S Color Bar.
Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B EAUT Y

15% reducere în puncte bonus*
Un tratament cosmetic (Express Treatment) pentru
achiziții de peste 400 lei*
GETT’S, un veritabil trend setter în domeniul serviciilor de înfrumusețare din
România, este liderul de 23 ani pe piața locală și deține un lanț de 10 saloane
de înfrumusețare ce oferă servicii complete day spa - hair & beauty, atât
pentru doamne, cât și pentru domni. Are în portofoliu 3 branduri: GETT’S Hair
Studio-5*****- pentru locații exclusiviste, GETT’S Color Bar 4****- pentru centre
comerciale și GETT’S Men - dedicat bărbaților și a dezvoltat primul program
de fidelizare prin acumulare de puncte bonus, numit GETT’S Beauty Miles, cu
peste 10.000 de membri activi. Specializat în servicii de management pentru
day spa-uri și saloane de înfrumusețare, GETT’S, cu o echipă de peste 250 de
profesioniști, a înregistrat un număr de 149.292 clienți/servicii la sfârșitul anului
2019.
Date de contact
Oferta este valabilă în saloanele GETT’S Hair Studio: JW Marriott Bucharest
Grand Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București, telefon:
021.403.31.33; Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București,
telefon: 021.313.11.20 și Incity Residences, Calea Dudești nr. 188, sector 3,
București, telefon: 021.367.44.11.

*Punctele bonus se pot acumula prin cumpărarea de servicii, de produse profesionale, abonamente, Gift
Carduri și prin recomandarea de noi membri. Punctele se pot acumula începând cu prima vizită și pot fi
folosite pentru achiziționarea serviciilor în oricare dintre saloanele GETT'S Hair Studio.
Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B EAUT Y

15% reducere în puncte bonus*
Un tratament cosmetic (Express Treatment) pentru
achiziții de peste 400 lei*
Bărbații se pot bucura acum de o zonă dedicată lor, într-o atmosferă modernvintage dată de elemente de design inspirate de anii ’50, dar cu tehnologie
japoneză de ultimă generație. Meniul de barbering & grooming include: bărbierit
cu briciul, prosoape calde și scaune ce se transformă în pat pentru a permite
masajul de relaxare, tuns din foarfecă, servicii de manichiură și tratamente
faciale expres.
Aplicația GETT’S App, dedicată clienților, oferă membrilor informații cu privire
la ultima lor vizită la salon, punctele de fidelitate acumulate, precum și adresele
locațiilor și localizarea lor. Clienții vor putea să programeze o nouă vizită cu
reminder, să acceseze balanța contului personal, să contacteze telefonic salonul
dorit, să acceseze platforma de plată securizată cu puncte și chatul.
Date de contact
Oferta este valabilă în saloanele:
• GETT’S Men Exclusive: Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1, București,
telefon: 021.795.50.05;
• GETT’S Men: ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3,
București, telefon: 021.796.71.00, Plaza România, Bd. Timișoara nr. 26,
sector 6, București, telefon: 021.311.12.21 și Iulius Mall Cluj-Napoca,
Str. Al. Vaida-Voevod nr. 53-55, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0264.55.57.77.

*Punctele bonus se pot acumula prin cumpărarea de servicii, de produse profesionale, abonamente, Gift
Carduri și prin recomandarea de noi membri. Punctele se pot acumula începând cu prima vizită și pot fi
folosite pentru achiziționarea serviciilor în oricare dintre saloanele GETT'S Men.
Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B EAUT Y

10% reducere pentru orice serviciu achiziționat*
Miko este un brand binecunoscut în domeniul frumuseții, al terapiilor anti-aging
și al întreținerii corporale, asociat cu eleganța, luxul și calitatea.
Centrele Miko au fost imaginate asemeni unor oaze care să ofere clienților
constant frumusețe, sănătate, energie și optimism.
Cele mai performante echipamente (Cellu M6, Alliance Medical, Mobilift,
Oxygeneo, Hydrafacial, Velashape etc.) și o varietate de servicii high-class:
hairstyle, cosmetică, tratamente corporale personalizate, tratamente
anti-aging, masaj, împachetări, fitness, solar, manichiură, pedichiură toate
pentru a crea cele mai spectaculoase look-uri, îmbinând profesionalismul
și reputația stiliștilor Miko cu celebre linii de produse de înfrumusețare și
tratamente cosmetice.
Date de contact:
Oferta este valabilă în centrele Miko, respectiv: Miko Class din Str. Silvestru
nr. 41, sector 2, București, telefon: 021.211.09.64; Miko Medical Beauty
Center din Str. Nicolae Iorga nr. 19, sector 1, București, telefon: 021.212.92.50,
0726.388.608.

*Oferta nu se aplică pentru serviciul Intraceuticals.
Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B EAUT Y

10% reducere pentru orice serviciu achiziționat*
Clinica medicală Miko Med a fost concepută astfel încât să răspundă tuturor
problemelor privind sănătatea și frumusețea umană. Specialitățile medicale
au fost alese astfel încât să ofere servicii medicale integrate, pentru a acoperi
domeniile medicale cu cel mai mare impact asupra sănătății și frumuseții în
maximă siguranță pentru pacient. Dermatologie, Nutriție, Chirurgie Estetică
și Chirurgie Vasculară, Stomatologie pentru adulți și copii, Alergologie,
Endocrinologie, Ginecologie, Cardiologie, Medicină generală, Medicină de
familie, Medicina muncii, totul într-un singur centru medical. Miko Dental oferă
tratamente de estetică dentară și ortodontice și un cabinet dedicat copiilor.
Miko Pediatrie își așteaptă clienții la consultații pentru nou-născuți, consultații
profilactice, vaccinări obligatorii și opționale, evaluări pe etape de vârste, sfaturi
pentru o alimentație sănătoasă.
Date de contact
Oferta este valabilă în clinica medicală Miko Med din Str. Nicolae Iorga nr. 19,
sector 1, București, telefon: 0722.525.472.

*Oferta nu se aplică pentru serviciile Intraceuticals și Thermage.
Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B EAUT Y

15% reducere pentru orice produs achiziționat*
25% reducere pentru deținătorii de carduri Royal Passport*
SABON a venit pe lume din dragoste pentru texturi și parfumuri, pentru arta
îngrijirii, pentru creație și pentru ascultarea celuilalt, precum și din dorința de a
le oferi oamenilor momente de relaxare și magie într-o viață atât de agitată.
Începând cu realizarea manuală a săpunurilor de casă, după o rețetă
australiană veche de 70 de ani, SABON s-a specializat în crearea unei
experiențe personalizate și palpitante, în dezvoltarea de produse de îngrijire
pentru trup și suflet, considerând, de asemenea, că mediul ambiental face
parte integrantă din această experiență. Încrederea pe care oamenii o acordă
produselor și serviciilor SABON de peste 14 ani, precum și dorința de a beneficia
de o îngrijire naturală, certifică prezența a peste 100 de magazine în orașe
cosmopolite din întreaga lume: Paris, Milano, Tokyo, Barcelona, New York, Nisa,
Roma, Tel Aviv, București.
Date de contact
Oferta este valabilă în toate magazinele SABON din București și din țară.
Adresele magazinelor pot fi găsite pe www.sabon.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

Călătorii

CĂL ĂTO RII

20% reducere pentru asigurările de călătorie*
Compania de asigurări Allianz-Țiriac, membră a grupului Allianz - lider mondial
în domeniul serviciilor de asigurări - se remarcă prin stabilitate financiară,
notorietate și apreciere pentru performanțele înregistrate constant de-a lungul
celor peste 25 de ani de activitate în România.
De ce Allianz-Țiriac?
• Forța și stabilitatea financiară reprezintă cea mai relevantă garanție a
respectării promisiunilor făcute clienților.
• Oferta este completă, acoperă întregul spectru de nevoi în domeniul protecției
și planificării financiare, pentru toate categoriile de clienți persoane fizice,
întreprinderi Mici și Mijlocii sau companii mari și foarte mari.
• Performanțele Allianz-Țiriac se bazează pe profesionalismul angajaților și pe
implicarea și expertiza internațională a Grupului Allianz.
Date de contact
Oferta este valabilă exclusiv pe www.allianzdirect.ro, prin introducerea codului:
“mastercard”.

*Oferta este valabilă prin introducerea codului promoțional “mastercard”
Oferta nu poate fi cumulată cu alte reduceri acordate de companie cu privire la acest produs.
Detalii pe www.allianzdirect.ro.
Acoperirea asigurărilor pentru călătorii în străinătate <Voiaj Direct> nu se poate extinde în România
și în țara de reședință a asiguratului.

CĂL ĂTO RII

10% reducere pentru orice serviciu achiziționat*
Boutique Citadel*****, singurul Hotel Boutique de 5 stele de la Marea Neagră,
o destinație “din suflet pentru suflet”, reușește să cucerească inima oricărui
vizitator, prin amalgamul de sentimente pe care-l generează încă de la prima
întâlnire. Urmare a unei investiții considerabile a rezultat un hotel boutique cu
doar 12 apartamente ce pune la dispoziție facilități la standarde occidentale,
plajă privată cu baldachine, bar și sunbeds, sală de fitness și SPA în aer
liber, Boutique Citadel uimește și cu impunerea unei limite de discreție între
șezlonguri și a unei terase pe plajă.
Date de contact
Oferta este valabilă în Citadel Boutique Hotel de pe Str. Mării nr. 48,
Eforie Sud, jud. Constanța, telefon: 0744.665.555, www.citadeleforie.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

CĂL ĂTO RII

50 euro reducere la orice tip de serviciu achiziționat
(cazări sau sejururi cu transport charter avion/autocar),
cu valoarea de minimum 1500 euro
sau
asigurări medicale și storno gratuite la orice tip de
serviciu achiziționat (cazări sau sejururi cu transport
charter avion/autocar).
Directbooking.ro este un portal de rezervări hoteliere online, care integrează
ofertele touroperatorilor români și ale partenerilor externi, cumulând astfel
peste 6 milioane de sejururi și cazări, în peste 50 de destinații de vacanță.
Serviciile agenției constau în cazări și pachete complete de vacanță, cu
transport avion sau autocar, cu plecări din marile orașe din țară, principalele
destinații fiind litoral România, Bulgaria, Grecia și Turcia.
Portalul oferă prețuri competitive, transparență și garantarea calității serviciilor,
de la rezervare până la cazare.
Date de contact
Oferta este valabilă în agențiile Direct Booking:
• București: Calea Griviței nr. 180 (Coral Business Center), sector 1,
telefon: 021.401.20.20;
• Ploiești: Bd. Republicii nr. 1 (incinta Hotel Central), telefon: 0376.40.00.52;
• Constanța: B-dul Tomis nr. 63, telefon: 0376.40.00.50;
• Cluj-Napoca: Piața Mihai Viteazu nr. 2, telefon: 0376.40.00.51.

CĂL ĂTO RII

10% reducere din valoarea rezervării*
5% reducere din valoarea rezervării pentru pachetele
de oferte speciale*
Late check-out (până la ora 2 p.m.) în limita disponibilității

Departe de stresul cotidian, Hotelul Peștera este situat în Parcul Natural Bucegi
la 1610 de metri altitudine, între minunile făcute de natură.
Hotelul Peștera continuă o tradiție a ospitalității începută acum aproapte 100
de ani și este destinația preferată a familiilor care vin să se reîncarce cu energie
pozitivă, să-și recreeze trupul și mintea.
Natura a fost generoasă, oferindu-ne aer curat, ape limpezi, munți și păduri. La
Hotelul Peștera, iubitorii de natură se pot bucura de peisaje idilice, parcurgând
numeroase trasee turistice spre Lacul Bolboci prin Cheile Tătarului sau spre
Vârful Omu trecând pe lângă Babele și Sfinxul.
Hotelul are 49 de camere și vă oferă un restaurant cu preparate delicioase,
pregătite în casă cu alimente atent selecționate și aduse de la ferma proprie.
Date de contact
Oferta este valabilă în Hotelul Peștera din Str. Orzea nr. 44, Moroeni,
jud. Dâmbovița, telefon: 0372.73.33.21, www.pestera.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

CĂL ĂTO RII

10% reducere la serviciile de cazare*
Hotelul Platinia Luxury Suites 5* este parte a primului proiect imobiliar cu
funcțiuni mixte din România, Platinia Shopping Center & Luxury Suites.
Proiectul este situat pe o locație cu tradiție, și anume fosta Fabrică de Bere
Ursus. Hotelul se află aproape de centrul istoric al orașului și în vecinătatea
mai multor obiective turistice, asigurând un acces facil către Aeroportul
Internațional Avram Iancu.
Hotelul are 121 de apartamente, toate cu un design modern, reunind
materiale și finisaje prețioase cu frumusețea brută a betonului aparent, 3 săli
multifuncționale de conferințe și 2 restaurante (italian și asiatic).
Experiența oaspeților Platinia Luxury Suites este unică în România, prin
conectarea directă a hotelului cu magazinele și serviciile din cadrul Platinia
Shopping Center.
Date de contact
Oferta este valabilă în Hotelul Platinia Luxury Suites din Calea Mănăștur nr. 2-6,
Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0364.43.12.00.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

CĂL ĂTO RII

10% reducere la toate închirierile auto*
Cu o experiență de transport în piață de 10 ani, Consult Team Transport oferă
un serviciu de transport de calitate superioară, cu mașini din clasa premium
executiv, calitatea serviciilor fiind la standardul Uniunii Europene. Compania
oferă mașini Mercedes, S Klasse, E Klasse și V Klasse de ultimă generație.
Serviciile de transport sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână,
închirierile se fac telefonic sau prin e-mail cu cel puțin 2 ore înainte de rezervare,
iar șoferii vor fi prezenți cu 15 minute înainte de plecare. Compania garantează
siguranța și profesionalismul serviciilor oferite, la costuri extrem de atractive.
Date de contact
Oferta este valabilă cu o rezervare în prealabil la telefon: 0721.587.555,
e-mail: office@limoblackctt.ro sau pe www.limoblackctt.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții.

CĂL ĂTO RII

Late check-out în limita disponibilității
Prietenos. Pozitiv. Vibrant. Simplu.
Situat pe strada Luterană nr. 2-4, Park Inn by Radisson Bucharest Hotel &
Residence este un hotel fresh, dinamic și plin de culoare! Hotelul oferă
210 camere și apartamente, un lobby lounge și bar, un restaurant cu specific
est-mediteranean, o terasă și 4 săli de conferințe.
Park Inn by Radisson Bucharest Hotel & Residence oferă garanția unei
experiențe complete: se află în apropierea centrelor de cultură, comerciale și
de afaceri ale orașului și oferă oaspeților o gamă variată de facilități unice: de
la camere și apartamente spațioase dotate la cele mai înalte standarde de
confort și tehnologie, până la delicii culinare servite în restaurantul Sharkia.
Date de contact
Oferta este valabilă în hotelul Park Inn by Radisson Bucharest Hotel & Residence
din Str. Luterană nr. 2-4, sector 1, București, telefon: 021.601.36.00.

CĂL ĂTO RII

Late check-out în limita disponibilității
Localizat la etajul opt al hotelului Radisson Blu București, apartamentul Elite
Presidential oferă dormitoare grandioase, zonă de dining pentru 14 persoane,
șemineu, baie secundară pentru oaspeți, control climatic individual, suprafață
aproximativă: 200m². Apartamentul Royal este situat la etajul 7 și oferă pe
lângă dormitoare și living-uri spațioase și următoarele facilități: o priveliște
către grădina interioară, zonă de dining pentru 6 persoane, bucătărie separată
complet echipată, zonă de lucru spațioasă, baie cu saună privată, sistem care
controlează luminile, temperatura și draperiile, suprafață aproximativă: 270m².
Date de contact
Oferta este valabilă în cazul cazării în apartamentul Royal din cadrul hotelului
Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon:
021.311.90.00.

CĂL ĂTO RII

10% reducere pentru rezervările făcute la recepție*
Suter Palace - Heritage Boutique Hotel reprezintă un concept de ospitalitate
contemporană de 5 stele Plus, găzduit într-o „bijuterie” arhitecturală din 1906.
Hotelul se înalță cu forță și eleganță surprinzătoare într-un loc extrem de
discret și de reconfortant, aflat în cel mai înalt punct natural al Bucureștiului.
În lobby, tronează impresionantul candelabru din Cristale de Murano, inspirat
de lucrarea „Coloana fără sfârșit” a lui Constantin Brâncuși, cel mai lung
candelabru din Europa (14 metri lungime și peste 2000 de baghete din
cristal). Oaspeții hotelului experimentează standardele de 5 stele Plus chiar
de la sosire: check-in privat, Concierge dedicat 24/7, 17 camere de lux și
apartamente decorate individual, cu atmosferă, cromatică, nume și design
princiare, majoritatea cu privire spre pitorescul cartier aflat lângă Parcul Carol
și impresionanta clădire a Palatului Parlamentului. Un restaurant fine dining, o
grădină interioară, o sală de evenimente, 2 săli de ședințe, o mică sală de sport,
o sală de masaj, o saună și o capelă completează facilitățile unui hotel unic și
discret, în care cele mai sofisticate experiențe sunt natural oferite.
Date de contact
Oferta este valabilă în Suter Palace din Aleea Suter nr. 23-25, sector 4,
București, telefon: 031.710.11.13.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

CĂL ĂTO RII

10% discount din tariful croazierei*
World Travel reprezintă exclusiv în România companiile de croazieră Royal
Caribbean International®, Celebrity Cruises® și Azamara®, oferind vacanțe de
neuitat la bordul unora dintre cele mai mari și spectaculoase vase de croazieră
din lume. Cele trei companii propun itinerarii diverse și atractive în peste 250 de
destinații, croaziera reprezentând modalitatea perfectă de a petrece vacanța
în familie, de a explora ceva nou în fiecare zi sau de a beneficia de relaxare. La
fiecare destinație, oaspeții pot opta pentru excursiile dorite: vizite la obiective
turistice, relaxare și sporturi nautice pe plaje renumite, explorarea unor locuri
mai puțin cunoscute, tururi culturale sau gastronomice sau participarea la
evenimente de talie mondială, precum Carnavalul de la Rio, circuitul Formula 1
de la Monaco etc.
Date de contact
Oferta este valabilă la sediul agenției World Travel din Str. Dr. Felix nr. 57,
sector 1, București, telefon: 031.403.50.60.

*Oferta se aplică doar pentru cele 3 branduri: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises și Azamara
și este cumulabilă cu alte promoții ale acestora, ca Savings, Kids Sail Free pe Royal Caribbean etc.
Oferta nu este cumulabilă cu alte programe sau reduceri precum tarifele agențiilor de turism, stimulente
și oferte pentru corporate etc. Oferta este aplicabilă doar clienților direcți ai World Travel. Oferta trebuie
reconfirmată și validată de World Travel conform promoțiilor care pot fi cumulate.

Business și
Dezvoltare
Personală

B USINESS ș i DE Z VOLTAR E PE RSONA L Ă

10% reducere pentru traduceri autorizate*
Biroul de Traduceri Champollion furnizează servicii profesioniste de traducere
și de interpretariat, adresate în principal corporațiilor, iar prin Champollion
Retail propune soluții pentru companii mici, precum și pentru persoane fizice.
Societatea a fost înființată în anul 2004, având o evoluție peste media pieței,
iar în ultimii ani s-a plasat în topul furnizorilor de servicii de traduceri din
România. Serviciile specializate de traducere în și din majoritatea limbilor
europene, și nu numai, în variate domenii, precum financiar, juridic, marketing
și tehnic, se completează cu serviciile asociate, periferice, intermediate:
consultanță, legalizare, supralegalizare, apostilare, DTP, crearea de glosare
terminologice, colaționare, subtitrare, scanare, multiplicare, tehnoredactare,
tipărire, îndosariere etc.
Date de contact
Oferta este valabilă în Biroul de Traduceri Champollion din: Agenția Romană,
Bd. Magheru nr. 27, scara B, parter, ap. 9, interfon: 09, sector 1, București,
telefon: 021.313.77.36; Agenția Universitate, Str. Batiștei nr. 1-3, scara A,
etaj 1, ap. 4, interfon 07, sector 1, București, telefon: 031.432.61.64; Agenția
Vitan, Str. Foișorului nr. 11, bl. F7C, scara 2, etaj 1, ap. 42, interfon 42, sector 3,
București, telefon: 021.327.56.17 și Agenția Militari, Bd. Iuliu Maniu nr. 75-77,
bl. 2B, scara 2, etaj 1, ap. 42, interfon: 42, sector 6, București, telefon:
021.760.60.60. e-mail: office@champollion.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B USINESS ș i DE Z VOLTAR E PE RSONA L Ă

10% reducere pentru dezvoltarea magazinului online*
Blugento este o platformă eCommerce flexibilă și performantă, folosită
de peste 400 magazine online. Acum antreprenorii pot lansa un magazin
modern, fără bătăi de cap, pe o platformă solidă, potrivită atât pentru vânzări
B2C cât și B2B. Pe bază de abonament lunar, clienții beneficiază de toate
funcționalitățile necesare unui magazin online de succes, integrat cu 100+ de
soluții de plată, curierat, marketing sau optimizare a conversiei.
Soluția de comerț electronic Blugento este construită pe fundația solidă
Magento - cea mai populară platformă open-source pentru eCommerce din
lume, recunoscută ca fiind o soluție sigură, stabilă și flexibilă.
Date de contact
Oferta se aplică tuturor serviciilor prezentate pe www.blugento.ro
și poate fi solicitată prin telefon: 0377.88.10.60, 0755.068.401
sau e-mail: contact@blugento.ro.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente pe site.

B USINESS ș i DE Z VOLTAR E PE RSONA L Ă

Calibrator
certificat ISF
și HAA

10% reducere la orice pachet de calibrări video sau audio*
Principala calitate a unui sistem de redare audio-video este fidelitatea, cât de
apropiate de original sunt imaginea care se vede și sunetul care se aude de ceea
ce s-a înregistrat sau de ceea ce autorul a dorit să fie văzut sau auzit.
Fidelitatea, indiferent de studioul care a produs înregistrarea și de suportul
pe care aceasta ajunge la consumator și la locul de fabricație, este asigurată
de standarde tehnice de captare și redare a imaginilor și sunetelor, standarde
respectate la producere și înregistrare și care trebuie să fie respectate și la
redare.
Calibrarea asigură această aducere la standard și compensarea
imperfecțiunilor locului în care are loc redarea, pentru ca toată bogăția de
detalii vizuale și sonore aflată în înregistrare să fie percepută.
Date de contact
Oferta este valabilă cu programare în prealabil la telefon: 0771.201.680.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B USINESS ș i DE Z VOLTAR E PE RSONA L Ă

8% reducere pentru orice produs achiziționat*
carturesti.ro completează în modul cel mai fericit rețeaua librăriilor din țară și
nu numai.
Este un brand puternic care oferă alternative inteligente pentru cerințele
culturale ale pieții.
Pe carturesti.ro găsești cele mai importante selecții de carte (în limba română,
peste 350.000 de titluri în limba engleză, franceză și germană), muzică, film, o
rafinată diversitate de obiecte de papetărie, ceaiuri, decorațiuni, jocuri și jucării,
produse gastronomice sau vin. În plus, pentru situațiile în care alegerea pare să
fie dificilă, pe carturesti.ro vei găsi mereu o soluție - voucherul cadou.
Toate acestea sunt susținute de cele mai bune servicii, așa cum v-au obișnuit:
- livrare în 24 de ore pentru peste 50.000 de produse;
- livrare eco, cu bicicleta, same day;
- împachetare gratuită.
Date de contact
Oferta este valabilă exclusiv în librăria online: www.carturesti.ro, prin
introducerea codului promoțional “mastercard”.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente pe site.

B USINESS ș i DE Z VOLTAR E PE RSONA L Ă

15% reducere la cursurile de limbi străine și limba
română pentru străini*
Pentru învățarea unei limbi străine, pentru o exprimare fluentă și dezvoltarea
abilității de comunicare sau pentru studierea limbii române de către străini la
nivel de business sau din plăcere, există educația elitistă oferită de Champollion
Cursuri de Limbi Străine. Cursurile sunt organizate în sistem mini-grupă, 4-6
până la maximum 8 cursanți, cu profesori bine pregătiți și materiale de studiu
excelente sau în cadrul companiilor, pe grupe sau în sistem one-to-one. Pentru
înscrierea la unul dintre cursurile puse la dispoziție de centrul Champollion
este necesară susținerea unui test de nivel, care se organizează pe bază de
programare și în urma căruia se vor oferi toate informațiile necesare referitoare
la orarul disponibil pentru nivelul obținut, cu posibilitatea de a opta pentru una
dintre variantele oferite.
Date de contact
Oferta este valabilă în centrul Champollion Cursuri de Limbi Străine din
Str. Batiștei nr. 1-3, scara A, etaj 1, ap. 4, interfon 07, sector 1, București,
telefon: 031.432.61.64, e-mail: curs@champollion.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

B USINESS ș i DE Z VOLTAR E PE RSONA L Ă

10% reducere la abonamentele de co-working*
10% reducere din chiria sălii pentru organizarea de
evenimente la ClujHub*
ClujHub, situat în centrul comercial Central din Cluj-Napoca, este cel mai mare
hub din Europa de Est. Amplasat strategic în inima orașului, ClujHub se află la
doar câțiva pași distanță de instituții publice, obiective turistice și clădiri istorice,
precum și de cele mai bune restaurante și baruri din oraș.
ClujHub găzduiește un grup divers de freelanceri, antreprenori și creativi digitali,
reunind astfel cea mai mare comunitate creativă din Cluj-Napoca.
De asemenea, sunt organizate lunar evenimente de renume internațional.
Pe lângă toate acestea, ClujHub pune la dispoziție și un centru de conferințe
modern, care include săli pentru diverse tipuri de evenimente.
Astfel, oricine îi calcă pragul descoperă comunitatea ClujHub, își poate alege
propriul birou, participă la evenimente și își poate organiza propriul eveniment în
acest hub.
Date de contact
Oferta este valabilă la achiziționarea unui abonament de co-working la ClujHub,
Centrul Comercial Central, Str. Regele Ferdinand nr. 22-26, Cluj-Napoca,
jud. Cluj, telefon: 0753.461.740, e-mail: contact@clujhub.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

Entertainment

ENT ERTA INMENT

20% reducere pentru toate jocurile*
Breakout este unul dintre primele escape room-uri deschise în România.
Odată cu trecerea timpului, acesta a devenit un reper important pe piața
de profil din București. Breakout pune la dispoziția clienților patru camere cu
scenarii spectaculoase și mecanisme surprinzătoare, camere care se regăsesc,
acum, și în orașe precum Londra, Amsterdam sau Belgrad. Cu o localizare
centrală, în vecinătatea parcului Cișmigiu, locația este un must visit pentru orice
pasionat de escape rooms, dar și pentru cei care sunt în căutare de distracție și
de provocări inteligente.
Date de contact
Oferta este valabilă în Breakout Escape Rooms din Str. General Nicolae Dona
nr. 18, sector 1, București, telefon: 0756.033.484, www.break-out.ro.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

ENT ERTA INMENT

20% reducere pentru toate jocurile*
Captive Escape Room este una dintre locațiile cheie din centrul Capitalei.
Locul fruntaș pe care îl ocupă în topul celor mai apreciate escape room-uri
bucureștene se datorează experienței unice pe care o oferă. De la puzzle-uri
și concepte originale, la decoruri ce surprind pe oricine, Captive Escape Room
promite să ofere adevărate provocări celor ce își doresc o binemeritată evadare
din cotidian.
Jocul de real room escape presupune evadarea unei echipe dintr-o cameră cu
o anumită tematică. Timp de 60 de minute, echipa joacă rolul unui detectiv
veritabil: trebuie să rezolve misterele ascunse în spatele unor provocări
de natură logică, să găsească chei pentru activarea unor mecanisme sau
deschiderea unor lacăte, să descopere camere sau pasaje secrete, scopul final
fiind cel al evadării.
Date de contact
Oferta este valabilă în sediul Captive Escape Room din Str. Sergent Năstase
Pamfil nr. 38, sector 2, București, telefon: 0771.733.280, 0769.638.586,
www.captive.ro.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

ENT ERTA INMENT

7% reducere pentru activitățile adiționale, în cadrul
tuturor evenimentelor*
CulinaryOn, cel mai mare centru de “edutainment” culinar din Asia și
Europa, prezent în 4 țări și fondat în 2012, fiind considerat “Disneylandul
divertismentului culinar” de către Singapore Times. La nivel global CulinaryON
a găzduit peste 18.000 de evenimente de la deschidere și până în prezent.
Experiențe personalizate - evenimente corporate, conferințe, petreceri private,
oferite atât adulților, cât și copiilor. Sub îndrumarea echipei specializate se
pregătesc feluri de mâncare fabuloase din întreaga lume și se ia parte la diverse
activități interesante.
CulinaryON oferă, de asemenea, experiențe alternative distractive și
antrenante sub umbrela celuilalt brand - PaintON. Atmosferă relaxantă, pictură
și degustare de vinuri rafinate. Locația este perfectă pentru orice eveniment,
găzduind până la 200+ de persoane.
Călătoria culinară va începe cu următorul eveniment rezervat!
Date de contact
Oferta este valabilă în locația CulinaryOn din Șos. Pipera nr. 48, Hangar 5,
sector 2, București, telefon: 031.229.46.32, e-mail: welcome@culinaryon.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.
Pentru mai multe informații referitoare la lista activităților ce pot fi adăugate evenimentului, clientul
trebuie să contacteze compania.

ENT ERTA INMENT

10% reducere la tariful activității de trasee în copaci
(adulți + copii începând cu vârsta de 4 ani)*
Aflat la doar 20 de minute distanță de București, în Balotești, Edenland Park
reprezintă destinația ideală pentru aventura în aer liber, relaxare și distracție.
Fiind cel mai mare și cel mai sigur parc de aventură din România, oferă de mai
bine de 6 ani activități în aer liber precum: plimbări cu bicicleta, trasee în copaci,
tir cu arcul, echitație, paintball și multe altele. Acestea sunt potrivite ieșirilor
în familie, team-building-urilor, surprizelor în cuplu, petrecerilor corporate sau
aniversării zilei de naștere.
În orice sezon, aspectul și atmosfera parcului de aventură te poartă de la un
colț al tărâmului fantastic la altul. Suprafața parcului, sentimentul de libertate
și aerul proaspăt trezește spiritul de explorator și aventurier din noi, oferind
răgazul meritat și mult dorit, pauza de la cotidian.
Date de contact
Oferta este valabilă în Edenland Park, Str. Cantonului nr. 12, Balotești, jud. Ilfov,
077015, telefon: 0733.365.263, 0733.365.262, e-mail: info@edenland.ro,
www.edenland.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

ENT ERTA INMENT

Elysium
Un masaj gratuit (10 min) pe paturile de hidromasaj
pentru un pachet de o zi la zona Elysium*
În Elysium, fiecare moment este unul de răsfăț și relaxare, revigorant pentru
corp și minte. Călătoria simțurilor din cele 6 saune tematice este presărată cu
momente speciale. Beneficiile cunoscute ale saunei sunt potențate de ritualurile
interactive Aufguss, care implică sesiuni de aromaterapie la diferite intensități,
prin infuzarea pietrelor fierbinți cu un amestec unic de uleiuri esențiale naturale.
Noi ocazii de relaxare se regăsesc din plin: paturi cu lumină infraroșie sau
piscina panoramică îmbogățită cu seleniu și zinc. Vizitatorii pot alege să-și
desăvârșească ziua de răsfăț în noul restaurant The Mango Tree, unde vor avea
parte de un melanj rafinat de gusturi și arome specifice bucătăriei thai.
Date de contact
Oferta este valabilă în Therme București, în zona Elysium, DN1, Balotești, jud.
Ilfov, telefon: 031.108.88.88, www.therme.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

ENT ERTA INMENT

The Palm & Galaxy
O oră în plus pentru pachetele de 3 sau 4,5 ore la zonele
The Palm și Galaxy*
Zona dedicată relaxării, The Palm, își așteaptă vizitatorii cu piscine interioare și
exterioare, vegetație tropicală, plajă cu nisip fin, jacuzzi, paturi cu hidromasaj
și restaurante pentru toate gusturile. O zi petrecută aici se simte ca o vacanță
exotică. Experiența completă The Palm include băi în piscinele cu minerale,
cocktailuri la poolbar, ritualuri de îngrijire în saună Rainforest și sesiuni de Aqua
Shape sau Aqua Gym. Pentru o zi perfectă petrecută împreună cu cei mici, zona
Galaxy cu cele 16 tobogane indoor și cea mai mare piscină cu valuri este cea mai
bună alegere. Clienții se pot bucura de spațiile de joacă pentru toate vârstele,
iar când simt nevoia de relaxare, se pot răsfăța într-una dintre cele trei saune cu
aburi sau pot citi o carte în biblioteca de sare de Himalaya.
Date de contact
Oferta este valabilă în Therme București, în zonele The Palm & Galaxy, DN1,
Balotești, jud. Ilfov, telefon: 031.108.88.88, www.therme.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

Home & Deco

HOME& DECO

5% reducere pentru orice produs achiziționat de la o
selecție de branduri*
AVstore - The Total Hi-Fi Experience
Două showroomuri spectaculoase în București și cel mai mare magazin online
specializat de echipamente Hi-Fi & Home Cinema.
Pasionații au posibilitatea să testeze și să compare înainte de a face o achiziție.
Totodată, o echipă de consultanți bine pregătiți poate oferi asistență în această
călătorie printre căști, boxe, electronice stereo/surround, pickupuri, televizoare și
proiectoare.
Un motiv suplimentar pentru a face o vizită este extra-reducerea de 5% față
de prețurile de pe www.AVstore.ro la achiziții de produse Bang & Olufsen,
DEVIALET, Bowers & Wilkins, SENNHEISER, KEF și Audio-Technica.
Date de contact
Oferta este valabilă pe site-ul www.AVstore.ro, folosind codul “mastercard”, dar
și în showroomurile AV Store:
• Showroom Cotroceni: Str. Atanasie Demostene nr. 29, sector 5, București;
• Showroom Herăstrău: Str. Grigore Gafencu nr. 49, sector 1, București.
Telefon: 021.232.40.77.

*Oferta se aplică la prețul afișat pe www.avstore.ro la momentul plasării comenzii.

HOME& DECO

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
BoConcept reprezintă brandul premium de mobilier scandinav, cu aproape 300
de magazine în peste 60 de țări. Dincolo de mobilier și accesorii, BoConcept
oferă un răspuns la nevoia de frumos, minimalism și funcționalitate și le îmbină
armonios într-un concept integrat. Cele mai multe piese de mobilier pot fi
personalizate pentru a se integra în orice amenajare și a corespunde oricărei
viziuni.
O vizită în showroom-ul BoConcept reprezintă întotdeauna o călătorie
inspirațională, iar arhitecții și specialiștii în design interior BoConcept sunt
pregătiți să ofere soluții de amenajare adaptate fiecărui stil de viață.
Date de contact
Oferta este valabilă în showroom-ul BoConcept din Galeriile Mobexpert Băneasa,
Șos. București-Ploiești nr. 44C, sector 1, București, telefon: 0727.333.608,
e-mail: support@boconcept.ro, www.boconcept.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

HOME& DECO

5% reducere pentru orice produs achiziționat*
O ședință de 2 ore de consiliere gratuită

Dacă ar fi să existe un spațiu care să cuprindă esența industriei de design
interior, acesta ar însemna, fără îndoială, ClassIN, Home of Interior Design. Mai
mult decât un showroom sau un spațiu-concept de obiecte și proiecte, ClassIN
este, de 25 de ani, locul în care se întâlnesc, se inspiră și creează cei mai buni
din industrie. Două showroom-uri în București și în Cluj-Napoca, platforma
online www.classin.ro, și o reprezentare în exclusivitate a unor branduri precum
Flexform, Edra sau Natuzzi, vă pun la dispoziție un portofoliu vast de piese
de design interior premium și high-end: de la mobilier și corpuri de iluminat, la
obiecte de decor și finisaje. Echipa de consilieri de vânzări, arhitecți și decoratori
pasionați își aliază viziunile și expertiza pentru a transforma visuri în realitate.
Date de contact
Oferta este valabilă pe site-ul classin.ro și în showroom-urile ClassIN din
Bd. Aviatorilor nr. 47, sector 1, București, telefon: 0372.77.34.44 și Str. București
nr. 102, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0725.448.977.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație sau pe site.

HOME& DECO

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Fleximo reprezintă unicul concept-store din România cu mobilier și accesorii
pentru copii. Aici, copiii se vor juca în siguranță într-un spațiu prietenos, în timp
ce părinții și bunicii vor descoperi camere inspiraționale pentru bebeluși, juniori,
adolescenți și multe accesorii, decorațiuni și jucării creative.
Gândit și construit în spiritul scandinav, mobilierul crește pe măsură ce nevoile
copiilor se schimbă, astfel că cele mai multe colecții de mobilier Fleximo pot fi
reconfigurate, fiind construite să optimizeze spațiul din camerele celor mici.
Date de contact
Oferta este valabilă în showroom-ul Fleximo din Galeriile Mobexpert Băneasa,
Șos. București-Ploiești nr. 44C, sector 1, București și în showroom-ul Fleximo
din One Herăstrău Plaza, Strada Zăgazului nr. 21-25, sector 1, București,
telefon: 0727.333.066, e-mail: sales@fleximo.ro, www.fleximo.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

HOME& DECO

7% reducere pentru orice produs achiziționat*
Miele a fost o companie independentă, de familie, încă de la înființarea ei
în 1899, dedicându-se în mod egal proprietarilor ei, angajaților, clienților,
furnizorilor, mediului și societății. Compania se concentrează asupra producției
de aparate electrocasnice pentru bucătărie, spălătorie și îngrijirea pardoselilor,
dar și asupra aparatelor pentru uz profesional și în centre medicale („Miele
Professional”). Miele oferă clienților săi produse de referință în privința
fiabilității, performanțelor, ușurinței în utilizare, eficienței energetice, designului
și serviciilor. În 2007, Miele și-a deschis porțile și în România, una dintre
principalele țări din Europa de Sud-Est care proiectează o perspectivă nouă
asupra afacerilor Miele la nivel global.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinele Miele din: Piața Presei Libere nr. 3-5,
City Gate, Turnul Sudic, parter, sector 1, București; Calea Dorobanților
nr. 20-28, sector 1, București; Str. Sulmona nr. 13-15, Constanța,
jud. Constanța; Bd. Republicii nr. 2, Timișoara, jud. Timiș și Str. Independenței
nr. 3, Oradea, Jud. Bihor; Unique Office Building, Str. Sf. Lazăr nr. 56-56A, Iași,
jud. Iași.
Telefon: 021.352.07.77/78/79, e-mail: info@miele.ro.

*Oferta nu este valabilă pentru aspiratoare
Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

HOME& DECO

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Livrare gratuită

My House este, de 20 ani, locul în care cele mai mari case de lux din domeniul
„Art de la table”, furnizori ai caselor regale și prezidențiale din întreaga lume
se întâlnesc: Hermès, Rosenthal, Versace, Villeroy&Boch, Wedgwood, Lalique,
Christofle, Robbe&Berking, Moser, WMF, Saint Louis sau porțelanul de Limoges
Haviland. Cadouri de lux pentru casă sau pentru partenerii de afaceri, servicii
de masă, ceai și cafea din porțelan fin, aurit sau platinat, seturi de tacâmuri
din argint, argintate sau din inox, linia de bijuterii Lalique sau accesorii pentru
bucătărie și bar - sunt toate sub același acoperiș, la My House - The Art of
Living. De asemenea, pentru evenimentele speciale, clienții pot opta pentru
Lista de cadouri sau Lista de căsătorie.
Date de contact
Oferta este valabilă pe site-ul www.myhousecult.ro.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente pe site.

HOME& DECO

5% reducere pentru orice produs achiziționat*
O ședință de 2 ore de consiliere gratuită

Esteticul întâlnește confortul, iar luxul devine normalitate la Natuzzi Italia. O
combinație aparte de textură, formă și culoare își găsește aici corespondent
într-o colecție impresionantă de mobilier, corpuri de iluminat și accesorii, cu
design unic și inovator. De 25 de ani în România și de aproape 60 în lumea
întreagă, Natuzzi este ambasadorul designului "made in Italy". Un melanj de
tradiție, modernitate și inovație creează un brand care nu urmează tendințe,
ci le generează. O echipă de profesioniști pune la dispoziție, în showroom-urile
Natuzzi, soluții de interior care corespund celor mai exigente preferințe.
Date de contact
Oferta este valabilă în showroom-urile Natuzzi din Băneasa Business &
Technology Park, Șos. București-Ploiești nr. 42-44, sector 1, București,
telefon: 0372.70.42.58 și din Str. București nr. 102, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
telefon: 0786.514.800.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

HOME& DECO

10% reducere pentru orice produs achiziționat*
Showroom-ul VOX reprezintă un spațiu multifuncțional, care grupează colecții
de mobilier pentru toate vârstele, accesorii, decorațiuni, dar și produse auxiliare
pentru proiecte mai ample pentru casă și birou: pereți decorativi, uși, pardoseli,
plinte și sisteme de placări pentru fațade, toate având un design modern și
urban.
Libertatea, ca valoare universală, este un motor pentru activitatea VOX. Prin
urmare, datorită designului original și posibilității de personalizare a colecțiilor,
clienții VOX își pot exprima individualitatea și pot crea interioare care să-i facă
să se simtă cu adevărat ei înșiși.
Date de contact
Oferta este valabilă în showroom-ul VOX din Swan Office and Technology Park,
Șos. București Nord nr. 15-25, Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0727.333.607,
e-mail: office@mobiliervox.ro, www.mobiliervox.ro.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

Cadouri

CAD OURI

5% reducere pentru orice produs achiziționat*
Oaza din mijlocul Bucureștiului - rețeaua de florării Floria - oferă flori mereu
proaspete, de la trandafiri până la plante exotice, toate la cel mai înalt standard
de calitate. În portofoliul florăriilor se regăsesc atât buchete și aranjamente cu
un design special, cât și plante decorative, vaze și jardiniere.
Există șapte astfel de magazine în București și unul în Ploiești.
www.floria.ro este destinația premium pentru surprize florale: livrare în doar 2
ore, oriunde în țară sau în 24 de ore în toată lumea. Pe lângă buchetele alese de
către designerii Floria, www.floria.ro oferă aranjamente, trandafiri criogenați,
plante exotice sau cadouri speciale.
Date de contact
Oferta este valabilă în rețeaua florăriilor Floria din București:
Str. Ion Câmpineanu nr. 22, sector 1, telefon: 0759.049.447; Str. Intrarea
Bitolia nr. 2, sector 1, telefon: 021.311.96.96; AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea
nr. 4, sector 6, București, telefon: 021.310.98.98; Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești 42D, sector 1, București, telefon: 0759.050.542; Plaza
România, Bd. Timișoara nr. 26Z, sector 6; Aeroportul internațional Henry
Coandă; Ploiești: Str. Bănești nr. 2, telefon: 0759.050.539 și pe www.floria.ro,
folosind codul “mastercard” în pasul final al comenzii.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație sau pe site.

CAD OURI

10% reducere la orice produs achiziționat*
www.iLUX.ro este un magazin online de cadouri de lux, care cuprinde în
portofoliul său produse de la branduri de renume din toată lumea. Din 2017,
business-ul își deschide un showroom în București.
Cuprinde o gamă variată de produse: cutii de ceasuri și bijuterii, clipsuri de bani,
portofele din piele, genți pictate manual, seturi de manichiură și decorațiuni
pentru casă și birou. Pe site, toate cadourile sunt împărțite după destinatar sau
ocazie. La cerere, cele mai multe cadouri se pot personaliza prin gravură.
Pe iLUX, oricine beneficiază de consultanță de la consilieri de cadouri și se
bucură de sfaturi și idei pe blog.
Date de contact
Oferta este valabilă în magazinul iLUX din Str. Diaconu Coresi nr. 31, sector 1,
București, telefon: 0744.458.976 și pe www.ilux.ro.

*Oferta se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație sau pe site.

CAD OURI

10% reducere și un cadou Porphyras din porțelan pentru
orice produs achiziționat*
Din 2011, studioul de design și pictură pe porțelan Porphyras împletește
frumusețea cu utilitatea; lansând mereu noi colecții la Paris, New York,
Frankfurt sau București, Porphyras alătură designul original unor cești cu forme
moderne, astfel încât savurarea cafelei sau a ceaiului să poată urca la rang de
artă.
Creațiile Porphyras ajung pe toate continentele, inclusiv pe mese Regale, fiind
inedite, dar prietenoase, în același timp. De asemenea, Porphyras vă propune
să deveniți memorabil atât prietenilor, cât și partenerilor de afaceri prin
personalizarea obiectelor din porțelan, venind cu soluțiile creative optime.
Ceremonia ceaiului sau a cafelei are un aliat de nădejde în Porphyras, creator
de noi modele ce împodobesc ceștile și cănile, astfel încât bucuria savurării unei
băuturi aromate să fie dublată de surpriza fineții porțelanului.
Cadou ideal, un obiect din cel mai strălucitor tip de porțelan, vestitul Bone
China, poate fi personalizat în culorile preferate sau cu numele destinatarului,
deoarece studioul de design Porphyras oferă atât consultanță, cât și realizarea
efectivă, la comandă, în câteva zile.
Partener de lungă durată cu arta, studioul de design și pictură pe porțelan
Porphyras poate deveni un prieten de nădejde.
Date de contact
Oferta este valabilă în showroom-ul Porphyras cu o programare în prealabil la
telefon: 0722.516.364 sau 0726.002.115.

*Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

Premium
Cards

Commercial
Cards

BUCUREȘTI
_kix
_kix
_kix
Armani Exchange
Armani Exchange
Atelierul de Tarte
AV Store
AV Store
Beach Bar
Beautik
Beautik
Beautik
Beautik
Beauty District
Beauty District
Belle Maison Spa
Bigotti
Bigotti
Bigotti
Bigotti
Bigotti
Bigotti
Bigotti
Bigotti
Bigotti
Bigotti
Bijuteria Stil
Bijuteria Stil
Biroul de Traduceri Champollion
Biroul de Traduceri Champollion
Biroul de Traduceri Champollion
Biroul de Traduceri Champollion
Blå Lounge Bar
BoConcept
Boggi Milano
Breakout
Burberry
Caffé Città
Calapod
Calibrator certificat ISF și HAA
Captive Escape Room
Casa Frumoasă
Casa Frumoasă
Casa Frumoasă
Champollion Cursuri de Limbi Străine
ClassIN
Collective
Collective
Collective
Collective
Collective
Comtesse du Barry
Comtesse du Barry
Comtesse du Barry
Cristallini
CulinaryOn

AFI Cotroceni, etaj 1, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0758.230.783
Str. Tache Ionescu nr. 8, sector 1, București, telefon: 0740.251.353
Mega Mall, parter, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon: 0740.251.357
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.425.76.79
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 031.069.92.15
Bd. Ion Mihalache nr. 20, sector 1, București, telefon: 0756.141.688
Str. Atanasie Demostene nr. 29, sector 5, București, telefon: 021.232.40.77
Str. Grigore Gafencu nr. 49, sector 1, București, telefon: 021.232.40.77
Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.311.90.00
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0740.272.029
Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 0746.288.957
Mario Plaza, Calea Dorobanți nr. 172, sector 1, București, telefon: 0743.059.389
Afi Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0747.073.675
Șos. Nordului nr. 82-92, intrarea B, scara A, ap. 1B, sector 1, București, telefon: 0731.700.652
Str. Constantin Blaremberg nr. 4, et. 2, ap. 3B, sector 1, București, telefon: 0724.700.652
Str. Speranței nr. 20, sector 2, București, telefon: 0737.079.454/021.311.27.79, e-mail: relax@maisonspa.ro
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0731.038.920
București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București, telefon: 0731.555.513
Plaza România, Bd. Timișoara nr. 26, sector 6, București, telefon: 0731.555.581
Unirea Shopping Center, Piața Unirii nr. 1, sector 3, București, telefon: 0731.555.528
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, stand B119, sector 6, București, telefon: 0731.555.514
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 0754.242.088
Calea Victoriei nr. 118, sector 1, București, telefon: 0745.538.959
Sun Plaza, Calea Văcărești nr. 391, sector 4, București, telefon: 0747.068.809
Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon: 0731.555.557
Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 0731.555.524
Unirea Shopping Center, Bd. Unirii nr. 1, sector 3, București, telefon: 0724.710.330
Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon: 0770.341.971
Agenția Vitan, Str. Foișorului nr. 11, bl. F7C, scara 2, etaj 1, ap. 42, sector 3, București, telefon: 021.327.56.17
Agenția Universitate, Str. Batiștei nr. 1-3, scara A, etaj 1, ap. 4, sector 1, București, telefon: 031.432.61.64
Agenția Romană, Bd. Magheru nr. 27, scara B, parter, ap. 9, interfon: 09, sector 1, București,
telefon: 021.313.77.36
Agenția Militari, Bd. Iuliu Maniu nr. 75-77, bl. 2B, sc. 2, ap. 42, interfon 42, sector 6, București,
telefon: 021.760.60.60.
Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.311.90.00
Galeriile Mobexpert Băneasa, Șos. București-Ploiești nr. 44C, sector 1, București, telefon: 0727.333.608
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.425.46.75
Str. General Nicolae C. Dona nr. 18, sector 1, București, telefon: 0756.033.484, e-mail: info@break-out.ro
Str. Luterană nr. 4, sector 1, București, telefon: 021.314.14.14
Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.311.90.00
Str. Virgil Drăghiceanu nr. 8, sector 1, București, telefon: 0742.096.539, e-mail: office.calapod@gmail.com
Oferta este valabilă cu programare în prealabil la telefon: 0771.201.680
Str. Sergent Năstase Pamfil nr. 38, sector 2, București, telefon: 0771.733.280, 0769.638.586, www.captive.ro
Bd. Lascăr Catargiu, nr. 40, sector 1, București, telefon: 0733.735.935
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 0724.353.006
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București, telefon: 0731.036.563
Str. Batiștei nr. 1-3, scara A, ap. 4, sector 1, București, telefon: 031.432.61.64, e-mail: curs@champollion.ro
Bd. Aviatorilor nr. 47, sector 1, București, telefon: 0372.77.34.44
AFI Cotroceni, parter, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0755.037.621
București Mall, sector 3, Calea Vitan nr. 55-59, etaj 1, București, telefon: 0752.020.310
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, parter, sector 1, București, telefon: 0740.251.761
ParkLake Shopping Center, parter, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 0745.251.366
Str. Ion Câmpineanu nr. 2, sector 1, București, telefon: 0740.251.048
Str. Episcopiei nr. 2-4, sector 1, București, telefon: 021.311.03.91
Bd. Mircea Eliade nr. 3, sector 1, București, telefon: 031.620.40.32
Băneasa Shopping City, etaj 1, Șos. București- Ploiești nr. 42 D, sector 1, București, telefon: 021.361.16.25
Aleea Alexandru nr. 7, sector 1, București, telefon: 0723.551.771, e-mail: contact@cristallini.com
Șos. Pipera nr. 48, hangar 5, sector 2, București, telefon: 031.229.46.32

Degusteria Francesca
DENT ESTET 4 KIDS
DENT ESTET 4 KIDS
DENT ESTET 4 TEENS
DENT ESTET Aviatorilor 15
DENT ESTET Primăverii
DENT ESTET Residential Herăstrău
Direct Booking
Eden Spa
Eden Spa
Edo Sushi
Emporio Armani
Enzo Bertini
Enzo Bertini
Exquisite
Exquisite
Fleximo
Fleximo
Floria
Floria
Floria
Floria
Floria
Four Seasons
FREYWILLE
FREYWILLE
Furla
GEOX
GEOX
GEOX
Gerard Darel
GETT'S Color Bar
GETT'S Color Bar
GETT'S Color Bar
GETT'S Color Bar
GETT'S Color Bar
GETT'S Hair Studio
GETT'S Hair Studio
GETT'S Hair Studio
GETT'S Men
GETT'S Men
GETT'S Men Exclusive
Ginger Sushi Bar & Lounge
Gucci
HUGO BOSS
Il Passo
Il Passo
Il Passo
Il Passo
Il Passo
Il Passo
Il Passo
iLUX
Ipekyol
Kunnai

Str. Mihai Eminescu nr. 102-104, sector 2, București, telefon: 0749.555.000.
Str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 62, sector 1, București, telefon: 0745.602.025, 0755.602.020, 021.224.17.14
Str. Aviator Petre Crețu nr. 21, sector 1, București, telefon: 0743.113.333, 0748.151.617, 021.224.31.31,
021.224.33.33
Bd. Aviatorilor nr. 27, sector 1, București, telefon: 0756.206.030
Bd. Aviatorilor nr. 15, sector 1, București, telefon: 0747.104.090, 0744.602.020, 021.222.11.08
Bd. Aviatorilor nr. 98, sector 1, București, telefon: 0748.358.358, 0746.358.358, 031.410.91.09
Șos. Nordului nr. 82-92, sector 1, București, telefon: 0744.662.663, 021.232.56.87
Calea Griviței nr. 180, Coral Business Center, sector 1, București, telefon: 021.401.20.20
Grand Hotel Continental București, Calea Victoriei nr. 56, sector 1, București, telefon: 021.310.65.50
Str. Pictor Ion Negulici nr. 4, sector 1, București, telefon: 021.316.81.48
Str. Știrbei Vodă nr. 84A, sector 1, București, telefon: 0735.111.095, e-mail: edosushibucuresti@gmail.com
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.425.59.42
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0729.165.555,
021.361.15.72
Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 0735.208.342
Centrul Comercial Orhideea, Splaiul Independenței nr. 210-210B, sector 6, București
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0770.341.564
Galeriile Mobexpert Băneasa, Șos. București-Ploiești nr. 44C, sector 1, București, telefon: 0727.333.066
One Herăstrău Plaza, Strada Zăgazului nr. 21-25, sector 1, București, telefon: 0727.333.066
Str. Ion Câmpineanu nr. 22, sector 1, București, telefon: 021.300.96.96
Intrarea Bitolia nr. 2, sector 1, București, telefon: 021.311.96.96
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea, nr. 4, sector 6, București, telefon: 021.310.98.98
Plaza România, Bd. Timișoara nr. 26, sector 6, București
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 021.321.96.96
Calea Dorobanților nr. 177, sector 1, București, telefon: 021.233.94.31
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.432.69.44,
e-mail: bucharest.baneasa@freywille.com
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 031.620.13.54, 0771.594.031,
e-mail: bucharest@freywille.com
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, București, telefon: 0744.709.608,
e-mail: furla@bestvalue.ro
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.425.46.74
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 031.425.01.42
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, București, telefon: 031.425.93.41
Băneasa Shopping City, parter, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0741.142.316
București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București, telefon: 021.321.26.10
AFI Cotroceni, parter, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 021.448.18.88
Mega Mall, nivel 1, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon: 021.367.44.22
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 021.796.71.00
Plaza România, Bd. Timișoara nr. 26, sector 6, București, telefon: 021.311.12.21
InCity Residences, Calea Dudești nr. 188, sector 3, București, telefon: 021.367.44.11
JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București, telefon: 021.403.31.33
Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.313.11.20
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 021.796.71.00
Plaza România, Bd. Timișoara nr. 26, sector 6, București, telefon: 021.311.12.21
Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1, București, telefon: 021.795.50.05
Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.311.90.00
Str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, București, telefon: 0734.450.550
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 0738.998.888
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 0736.444.735
Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 0734.666.242
AFI Cotroceni, Str. Vasile Milea nr. 4, București, telefon: 0733.995.784
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0728.082.218
Feeria Shopping Center, Șos. București-Ploiești nr. 44A, sector 1, București, telefon: 0728.082.210
București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București, telefon: 0728.082.212
Plaza România, Bd. Timișoara nr. 26, sector 6, București, telefon: 0728.082.213
Str. Diaconu Coresi nr. 31, sector 1, București, telefon: 0744.458.976
AFI Cotroceni, Str. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0730.715.868
Str. Copilului nr. 6-12, sector 1, București, telefon: 0722.687.343

La Finca by Alioli
Leonidas
Limo Black CTT
Luisa Spagnoli
Marina Rinaldi
MaxMara
MaxMara Weekend
Miele
Miele
Miko Beauty Center
Miko Class
Miko Med
NALU
Natuzzi
Nike
Nike
Nike
Nissa
Nissa
Nissa
Nissa
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
Park Inn by Radisson Bucharest Blu Hotel
PAUL
PAUL

Str. Grigore Alexandrescu nr. 77, sector 1, București, telefon: 031.405.27.11; 0767.150.500,
e-mail: office@alioli.ro, www.alioli.ro
Str. Doamnei nr. 27, sector 3, București, telefon: 0723.720.306
Oferta este valabilă cu o rezervare în prealabil la telefon: 0721.587.555, e-mail: office@limoblackctt.ro sau
pe www.limoblackctt.ro.
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0376.20.61.68
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0731.260.033
Calea Victoriei nr. 83, sector 1, București, telefon: 021.316.89.77
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0731.250.032
Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate, Turnul Sudic, parter, sector 1, București, telefon: 021.352.07.77/78/79,
e-mail: mieleinfo@ro.miele.com
Calea Dorobanților nr. 20-28, sector 1, București, telefon: 021.352.07.77/78/79,
e-mail: mieleinfo@ro.miele.com
Str. Nicolae Iorga nr. 19, sector 1, București, telefon: 021.212.92.50, 0726.388.608
Str. Silvestru nr. 41, sector 2, București, telefon: 021.211.09.64
Str. Nicolae Iorga nr. 19, sector 1, București, telefon: 0722.525.472
Calea Victoriei nr. 134, etaj 1, ap. 2A, sector 1, București
Băneasa Business & Technology Park, parter, Șos. București-Ploiești nr. 42-44, aripa A2, sector 1, București,
telefon: 0372.70.42.58
AFI Cotroceni, etaj 1, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0755.037.639
Băneasa Shopping City, etaj 1, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0740.251.756
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 0740.251.329
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0737.788.856
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0731.970.216
București Mall, Calea Vitan, nr. 55-59, sector 3, București, telefon: 0725.660.318
Promenada Mall, Calea Floreasca, nr. 264B, sector 1, București, telefon: 0723.695.521
Carrefour Feeria, Șos. București-Ploiești nr. 44A, sector 1, București, telefon: 0727.500.329,
e-mail: feeria@opticalnetwork.ro
Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon: 0733.770.582,
e-mail: megamall@opticalnetwork.ro
Cora Lujerului, Bd. Iuliu Maniu nr. 19, sector 6, București, telefon: 021.430.30.09, 0727.727.063,
e-mail: lujerului@opticalnetwork.ro
Complex Favorit, Drumul Taberei nr. 24, sector 6, București, telefon: 021.745.42.77, 0727.500.330,
e-mail: favorit@opticalnetwork.ro
Iris Titan, Bd. 1 decembrie 1918 nr. 33A, sector 3, București, telefon: 031.805.90.69, 0727.500.320,
e-mail: titan@opticalnetwork.ro
Unirea Shopping Center, parter, Piața Unirii nr. 1, sector 3, București, telefon: 031.438.18.00, 0721.279.691,
e-mail: unirea@opticalnetwork.ro
AFI Cotroceni, parter, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 031.432.90.20, 0726.301.336,
e-mail: cotroceni@opticalnetwork.ro
Sun Plaza, Calea Văcărești nr. 391, sector 4, București, telefon: 021.314.50.99, 0726.301.353,
e-mail: sunplaza@opticalnetwork.ro
Bd. Ion Mihalache nr. 92, sector 1, București, telefon: 021.224.00.67, 0727.500.302,
e-mail: mihalache@opticalnetwork.ro
Doamna Ghica, Șos. Colentina nr. 55A, sector 2, București, telefon: 021.242.03.00, 0727.727.070,
e-mail: ghica@opticalnetwork.ro
Șos. Pantelimon nr. 245, sector 2, București, telefon: 021.200.53.96, 0726.301.324,
e-mail: pantelimon@opticalnetwork.ro
Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 031.425.75.84, 0726.117.246,
0726.113.308, e-mail: floreasca@opticalnetwork.ro
Auchan Militari, Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6, București, telefon: 0737.800.498,
e-mail: auchanmilitari@optiblu.ro
Str. Radu Beller nr. 6, sector 1, București, telefon: 0737.800.483, e-mail: radubeller@opticalnetwork.ro
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 0737.800.486,
e-mail: parklake@opticalnetwork.ro
Veranda Mall, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, București, telefon: 0737.800.487,
e-mail: veranda@opticalnetwork.ro
Str. Luterană nr. 2-4, sector 1, București, telefon: 021.601.36.00
Bd. Regina Elisabeta nr. 15-19, sector 5, București, telefon: 0751.090.515
Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, telefon: 0746.146.341

PAUL
PAUL
PAUL
PAUL
PAUL
PAUL
PAUL
PAUL
PAUL
PAUL
PAUL
Petit Bateau
Petit Bateau
PINKO
PNK Casual Boutique
PNK Casual Flagship Store
Porphyras
Prime Steaks & Seafood
Prime Summer Garden
PRONOVIAS
Radisson Blu
Red Angus Steakhouse
Restaurant Gramont
Rhea Costa
Sabion
Sabon
Sabon
Sabon
Sabon
Sabon
Sabon
Sabon
Sabon
SARTO bespoke
Sharkia
Skechers
Skechers
Skechers
Skechers
Sport Couture
Sport Loft
Stefanel
Stefanel
Stefanel
Stefanel
Stefanel
Stefanel
Steiff
SushiRoom
Suter Palace

Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 0756.104.738
București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București
Str. Av. Radu Beller nr. 1, sector 1, București, telefon: 0754.081.775
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0757.037.250
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0754.081.756
Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon: 0743.108.577
Sun Plaza, Calea Văcărești nr. 391, sector 4, București
S-Park, Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1, București
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 0749.030.465
Bucharest One, Str. Barbu Văcărescu nr. 201, sector 1, București
PAUL Agora Floreasca: Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1, București, telefon: 0743.108.568,
e-mail: agora@paul.ro
Băneasa Shopping City, etaj 1, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 021.361.15.29
Calea Dorobanților nr. 159, sector 1, București, telefon: 021.231.04.09
Băneasa Shopping City, parter, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0730.800.873
Str. General Berthelot nr. 1-3, sector 1, București, telefon: 021.311.87.40
Calea Dorobanților nr. 102-110, sector 1, București, telefon: 0371.18.72.90
Oferta este valabilă în showroom-ul Porphyras cu o programare în prealabil la telefon: 0722.516.364
sau 0726.002.115
Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.311.90.00
Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.311.90.00
Calea Victoriei nr. 44-46, sector 1, București, telefon: 0729.881.429
Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.311.90.00
Str. Franceză nr. 56, sector 3, București, telefon: 0756.600.000, e-mail: contact@redangus.ro
Aleea Suter nr. 23-25, sector 4, București, telefon: 031.710.11.13, e-mail: contact@suterpalace.com
Str. Dr. Burghelea nr. 14, sector 2, București, telefon: 0762.601.291, 0729.353.003,
e-mail: office@rheacosta.com
Galeriile Sabion, Calea Victoriei nr. 68-70, sector 1, București, telefon: 021.311.07.75
Carrefour Feeria, Șos. București-Ploiești nr. 44A, sector 1, București, telefon: 0755.122.602,
e-mail: feeria@sabon.ro
Băneasa Shopping City, etaj 1, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0755.122.603,
e-mail: baneasa@sabon.ro
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0758.232.118, e-mail: cotroceni@sabon.ro
Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 0756.207.832,
e-mail: promenada@sabon.ro
Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon: 0746.160.808,
e-mail: megamall@sabon.ro
Sun Plaza, Calea Văcărești nr. 391, sector 4, București, telefon: 0755.122.606, e-mail: sunplaza@sabon.ro
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 0755.122.604,
e-mail: parklake@sabon.ro
București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București, telefon: 0754.027.079, e-mail: vitan@sabon.ro
Str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 10-12, sector 1, București, telefon: 0723.578.741.
Park Inn by Radisson Bucharest Hotel & Residence, Str. Luterană nr. 2-4, sector 1, București,
telefon: 0374.14.34.71
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 031.437.80.62
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 031.425.52.99
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 031.425.27.79
Sun Plaza, Calea Văcărești nr. 391, sector 4, București, telefon: 031.438.05.38
Băneasa Shopping City, etaj 1, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 021.361.14.27,
e-mail: sportcouture.baneasa@sportcouture.ro
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0740.251.506
Calea Dorobanților nr. 172, sector 1, București, telefon: 0724.220.073
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0726.117.471
București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București, telefon: 0731.040.701
Concept Store Piața Romană, Piața Romană nr. 3, sector 1, București, telefon: 0723.265.609
Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 0724.214.944
Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon: 0729.618.844
Str. Pictor Constantin D. Stahi nr. 1, sector 1, București, telefon: 0722.571.790
Str. Episcopiei nr. 3, sector 1, București, telefon: 0758.059.605
Aleea Suter nr. 23-25, sector 4, București, telefon: 031.710.11.13, contact@suterpalace.com

Teilor
Teilor
Teilor
Teilor
Teilor
Teilor
Teilor
Teilor
Teilor
Teilor Exclusive
Teilor Exclusive
trickSHOT Mega Mall
trickSHOT Promenada
Tucano Coffee Copacabana
Tucano Coffee Guatemala
Tucano Coffee Zimbabwe
Tudor Personal Tailor
TWINSET
Veranda Casa Frumoasă
Victoria 46
World Travel

Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0737.068.168
București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București, telefon: 0799.753.210
Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon: 0725.583.202
Promenada, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 0723.142.266
Unirea Shopping Centre, Piața Unirii nr. 1, București, telefon: 0799.753.211
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0730.642.031
Sun Plaza, Calea Văcărești nr. 391, sector 4, București, telefon: 0722.362.713
ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 0728.243.708
Plaza Romania, Bd. Timișoara nr. 26, București, telefon: 0722.373.148
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești 42D, sector 1, București, telefon: 0728.243.707
AFI Cotroceni, Bd. Vasile Milea, nr. 4, sector 6, București, telefon: 0770.278.783
Mega Mall, etaj 2, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, nivelul 2, București, telefon: 0756.030.211,
e-mail: rezervari.megamall@trickshot.ro
Promenada Mall, nivelul 2, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 0756.143.303,
e-mail: rezervari.promenada@trickshot.ro
Plaza România, Bd. Timișoara nr. 26, sector 6, București, telefon: 0763.032.930
Calea Dorobanților nr. 18, sector 1, București, telefon: 0769.271.552
Calea Victoriei nr. 100, sector 1, București, telefon: 0757.204.444
Calea Floreasca nr. 112, sector 1, București, telefon: 0371.47.93.02
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0376.20.61.68
Str. Clopotarii Vechi nr. 5, sector 1, București, telefon: 0733.735.932
Băneasa Shopping City, parter, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon: 0728.106.068,
e-mail: victoria46@victoriagallery.ro
Str. Doctor Felix nr. 57, sector 1, București, telefon: 031.403.50.60, e-mail: office@rccl.ro

CLUJ-NAPOCA, județul Cluj
_kix
Beautik
Bigotti
Bigotti
ClassIN
Cluj HUB
Direct Booking
Enzo Bertini
GEOX
GETT'S Color Bar
GETT'S Men
Il Passo
Natuzzi
Nike
Nissa
OPTIblu
Platinia Luxury Suites Hotel
Sabion
Sabon
Skechers
Skechers
Stefanel
Teilor
Teilor
Teilor Exclusive
Tucano Coffee Puerto Rico
Tudor Personal Tailor

Iulius Mall Cluj-Napoca, etaj 1, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
telefon: 0752.020.315
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0749.010.443
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0730.018.130
Platinia Shopping Center, Calea Mănăștur nr. 2-6, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0731.555.517
Str. București nr. 102, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0725.448.977
Centrul Comercial Central, Str. Regele Ferdinand nr. 22-26, etaj 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
telefon: 0753.461.740, e-mail: contact@clujhub.ro
Piața Mihai Viteazu nr. 2, ap. 7, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0376.40.00.51
VIVO! Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu 492-500, Florești, jud. Cluj, telefon: 0730.639.966
VIVO! Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 492-500, Florești, jud. Cluj, telefon: 0364.41.35.90
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0264.55.57.77
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0264.55.57.77
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, Cluj, telefon: 0728.802.221
Str. București nr. 102, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0786.514.800
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0752.020.315
Platinia Shopping Center, Calea Mănăștur nr. 2-6, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0734.456.339
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0346.73.01.47,
0724.244.128, e-mail: iuliuscluj@opticalnetwork.ro
Calea Mănăștur nr. 2-6, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0364.43.12.00
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0722.262.967
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0755.122.607,
e-mail: cluj@sabon.ro
VIVO! Cluj Napoca, Str. Avram Iancu nr. 492-500, Florești, jud. Cluj, telefon: 0364.88.17.15
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0364.88.08.34
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0720.700.774
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0725.544.509
VIVO! Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 492-500, Florești, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0799.942.059
Iulius Mall Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0770.326.036
Bd. Eroilor nr. 19, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0722.377.565
Hotel Ramada, Calea Turzii nr. 43-49, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon: 0730.830.012

CONSTANȚA, județul Constanța
Beautik
Bigotti
Bijuteria Stil
Direct Booking
GEOX
Il Passo
Miele
Nike
Nissa
Nissa
OPTIblu
Sabon
Skechers
Stefanel
Teilor
Teilor

City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0747.073.013
City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, parter, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0732.332.992
City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0770.341.971
Bd. Tomis nr. 63, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0376.40.00.50
City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0341.44.00.71
City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0728.082.209
Str. Sulmona nr. 13-15, Constanța, jud. Constanța, telefon: 021.352.07.77/78/79,
e-mail: mieleinfo@ro.miele.com
City Park Mall, parter, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0755.037.636
Maritimo Shopping Center, Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 220, Constanța, jud. Constanța,
telefon: 0725.004.592
Maritimo Shopping Center, Bd. Aurel Vlaicu nr. 220, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0725.004.592
City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0737.800.485,
e-mail: constanta.citypark@opticalnetwork.ro
City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0755.122.609,
e-mail: citypark@sabon.ro
City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0341.45.25.66
City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0736.380.665
City Park Mall, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0799.880.106
VIVO! Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 220, Constanța, jud. Constanța, telefon: 0722.181.909

TIMIȘOARA, județul Timiș
_kix
Beautik
Bigotti
Bigotti
Il Passo
Miele
Nike
Nissa
OPTIblu
OPTIblu
Sabon
Stefanel
Teilor
Teilor
Tucano Coffee Mexico
Tucano Coffee Venezuela
Tudor Personal Tailor

Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0740.251.479
Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Unitatea P29, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0749.012.076
Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0731.222.257
Shopping City Timișoara, Calea Șagului nr. 100, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0758.233.387
Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0728.082.207
Bd. Republicii nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 021.352.07.77/78/79, e-mail: mieleinfo@ro.miele.com
Iulius Town Timișoara, etaj 1, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0740.251.473
Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon/fax: 0724.322.601
Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0356.17.04.99,
0723.399.019, e-mail: timisoara@opticalnetwork.ro
Shopping City Timișoara, Calea Șagului nr. 100, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0737.800.478, 0356.00.94.08,
e-mail: timisoara.shoppingcity@opticalnetwork.ro
Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0740.062.607,
e-mail: timisoara@sabon.ro
Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0736.380.663
Shopping City Timișoara, Calea Șagului nr. 100, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0799.880.105
Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0770.276.477
Str. Emanoil Ungureanu nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0785.882.266
Iulius Town Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0785.882.266
Str. Mărășești nr. 14, Timișoara, jud. Timiș, telefon: 0731.978.591

BRAȘOV, județul Brașov
Bigotti
Bigotti
Bigotti
Bijuteria Stil
Cucinino Pasta Bar
Enzo Bertini
GEOX
Il Passo
Nissa

Complex Comercial Star, Str. Nicolae Bălcescu nr. 62, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0731.555.519
Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0758.244.457
AFI Brașov, Brașov, jud. Brașov
Str. Mureșenilor nr. 24, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0773.979.928
Str. Diaconu Coresi nr. 6, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0722.361.305
Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0729.165.668
Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0368.73.40.46
Str. Republicii nr. 25, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0728.082.206
Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0732.669.039

OPTIblu
Skechers
Stefanel
Teilor
Teilor
Tucano Coffee Paraguay
Tucano Coffee Peru

Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0368.73.49.29, 0733.770.559,
e-mail: coresibrasov@opticalnetwork.ro
Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0368.73.41.37
Str. Republicii nr. 2, parter, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0736.380.666
Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0730.642.034
AFI Brașov, Brașov, jud. Brașov
AFI Brașov, Str. 15 Noiembrie nr. 78, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0725.827.177
Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov, telefon: 0723.390.891

PLOIEȘTI, județul Prahova
Bigotti
Bijuteria Stil
Direct Booking
Exquisite
Floria
Nissa
OPTIblu
OPTIblu
OPTIblu
PAUL
Sabon
Sabon
Skechers
Teilor
Teilor

AFI Ploiești, Str. Calomfirescu nr 2, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0731.555.578
Winmarkt Shopping Center, Bd. Republicii nr. 17-25, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0771.718.927
Bd. Republicii nr. 1 (incinta Hotel Central), Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0376.40.00.52
Ploiești Shopping City, DN1B, km 6, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0770.672.156
Str. Brănești nr. 2, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0759.050.539
AFI Ploiești, Str. Calomfirescu nr. 2, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0728.556.889
Ploiești Shopping City, Drumul Național DN1 B, km 6, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0737.800.509,
e-mail: ploiestishoppingcity@optiblu.ro
AFI Ploiești, parter, Str. Calomfirescu nr. 2, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0344.80.23.94, 0733.770.558,
e-mail: afiploiesti@opticalnetwork.ro
Complex Mercur, Str. Unirii nr. 2, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0726.301.344
PAUL Ploiești: Ploiești Shopping City, DN 1B, km 6, comuna Blejoi, jud. Prahova,
telefon: 0756.193.203, 0244.43.54.85
Ploiești Shopping City, DN1B, km 6, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0752.109.213, e-mail: psc@sabon.ro
AFI Ploiești, Str. Calomfirescu nr 2, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0756.207.834, e-mail: afi.ploiesti@sabon.ro
Ploiești Shopping City, DN1B, km 6, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0344.80.21.63
Ploiești Shopping City, DN1B, Km 6, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0799.942.060
AFI Ploiești, Str. Calomfirescu nr. 2, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0722.373.151

SIBIU, județul Sibiu
Bigotti
DENT ESTET 4 KIDS Sibiu
DENT ESTET Sibiu
Nissa
OPTIblu
Sabon
Sabon
Skechers
Teilor
Teilor
Teilor
Tucano Coffee Nepal
Tucano Coffee Tanzania

Promenada Mall Sibiu, Str. Lector nr. 1-3A, Sibiu, jud. Sibiu, telefon: 0731.222.287
Str. Bahluiului nr. 9, Sibiu, jud. Sibiu, telefon: 0754.200.011, 0754.200.511, 0369.41.44.70
Str. Moldovei nr. 1A, Sibiu, jud. Sibiu, telefon: 0756.100.811, 0756.100.911, 0369.41.44.81, 0369.41.44.82
Promenada Mall Sibiu, Str. Lector nr. 1-3 A, Sibiu, jud. Sibiu, telefon: 0723.695.522
Str. Sibiului nr. 5, Șelimbăr, jud. Sibiu, telefon: 0739.976.121, sibiushoppingcity@optiblu.ro
Shopping City Sibiu, Str. Sibiului nr. 5, Șelimbăr, jud. Sibiu, telefon: 0744.501.991
Promenada Mall Sibiu, parter, Str. Lector nr. 1-3A, unitatea nr. GF200, Sibiu, jud. Sibiu, telefon: 0745.308.769
Promenada Mall Sibiu, Str. Lector nr. 1-3A, Sibiu, jud. Sibiu, telefon: 0369.80.20.05
Str. Nicolae Bălcescu nr. 21, Sibiu, jud. Sibiu, telefon: 0723.613.598
Shopping City Sibiu, Str. Sibiului nr. 5, Șelimbăr, jud. Sibiu, telefon: 0738.791.260
Promenada Mall Sibiu, Str. Lector nr. 1-3 A, Sibiu, jud. Sibiu, telefon: 0770.459.515
Shopping City Sibiu, Str. Sibiului nr. 5, P110, Șelimbăr, jud. Sibiu, telefon: 0723.775.757
Promenada Mall Sibiu, Str. Lector nr. 1-3A, GF110, Sibiu, jud. Sibiu, telefon: 0723.100.525

SIBIU, județul Sibiu
Beautik
Bigotti
Il Passo
Il Passo
Miele
Nike
Nissa
OPTIblu

Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iași, jud. Iași, telefon: 0747.073.678
Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iași, jud. Iași, telefon: 0733.102.969
Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iași, jud. Iași, telefon: 0734.992.220
Iulius Mall Iași, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 2, Iași, jud. Iași, telefon: 0728.082.215
Unique Office Building, Str. Sf. Lazăr nr. 56-56A, telefon: 021.352.07.77/78/79, Iași, jud. Iași
Palas Mall, parter, Str. Palas nr. 7A, Iași, jud. Iași, telefon: 0740.251.219
Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iași, jud. Iași, telefon: 0735.987.687
Iulius Mall Iași, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 2, Iași, jud. Iași, telefon: 0332.73.09.85, 0728.182.853,
e-mail: iasi@opticalnetwork.ro

Sabon
Stefanel
Teilor
Teilor Exclusive

Palas Mall, Str. Palas 7A, Iași, jud. Iași, telefon: 0754.029.298, e-mail: iasipalas@sabon.ro
Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, corp 3, Iași, jud. Iași, telefon: 0736.380.664
Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iași, jud. Iași, telefon: 0725.583.203
Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iași, jud. Iași, telefon: 0725.586.361

ORADEA, județul Bihor
Bigotti
Enzo Bertini
Il Passo
Miele
OPTIblu
Sabion
Teilor

Lotus Center, Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor, telefon: 0731.555.539
Lotus Center, Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor, telefon: 0739.943.442
Lotus Center, Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor, telefon: 0729.777.585
Str. Independenței nr. 3, Oradea, jud. Bihor, telefon: 021.352.07.77/78/79, mieleinfo@ro.miele.com
Lotus Center, Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor, telefon: 0737.800.503, e-mail: oradealotus@optiblu.ro
Lotus Center, Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor, telefon: 0758.106.571
Lotus Center, Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor, telefon: 0725.659.002

CRAIOVA, județul Dolj
Bigotti
Exquisite
Il Passo
Nissa
OPTIblu
Teilor
Teilor

Electroputere Parc, Calea București nr. 80, Craiova, jud. Dolj, telefon: 0731.555.507
Electroputere Parc, Calea București nr. 80, Craiova, jud. Dolj
Electroputere Parc, Calea București nr. 80, Craiova, jud. Dolj, telefon: 0737.233.360
Electroputere Parc, Calea București nr. 80, Craiova, jud. Dolj, telefon: 0734.456.338
Electroputere Parc, Calea București nr. 80, Craiova, jud. Dolj, telefon: 0737.800.474, 0351.17.22.29,
e-mail: craiova@opticalnetwork.ro
Electroputere Parc, Calea București nr. 80, Craiova, jud. Dolj, telefon: 0733.073.766
Mercur Shopping Center, Calea Unirii nr. 14, Craiova, jud. Dolj, telefon: 0723.225.507

RÂMNICU VÂLCEA, județul Vâlcea
Bigotti
Bijuteria Stil
Exquisite
Exquisite
OPTIblu

Shopping City Râmnicu Vâlcea, Str. Ferdinand nr. 38, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, telefon: 0731.222.279
Winmarkt Shopping Center, Str. Calea lui Traian nr. 127, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea,
telefon: 0771.128.221/0771.130.426
Str. Matei Basarab nr. 4B, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, telefon: 0772.025.128
Str. Calea lui Traian nr. 114, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, telefon: 0774.692.154
Shopping City Râmnicu Vâlcea, Str. Ferdinand nr. 38, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, telefon: 0737.800.508,
e-mail: ramnicuvalcea@optiblu.ro

TÂRGU MUREȘ, județul Mureș
Bigotti
Exquisite
Sabion
Sabion
Sabion
Sabion
Teilor

Shopping City Târgu Mureș
Târgu Mureș Shopping City, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 242, Târgu Mureș, jud. Mureș
Piața Trandafirilor nr. 36-38, Târgu Mureș, jud. Mureș, telefon: 0758.106.558
Str. Bolyai nr. 20, Târgu Mureș, jud. Mureș, telefon: 0265.23.22.05
Galeriile Luxor, Piața Teatrului nr. 1, Târgu Mureș, jud. Mureș
Piața Trandafirilor nr. 21, Târgu Mureș, jud. Mureș, telefon: 0758.106.557
Târgu Mureș, jud. Mureș

GALAȚI, județul Galați
Bigotti
OPTIblu
Sabon
Teilor

Shopping City Galați, Bd. George Coșbuc nr. 251, Galați, jud. Galați, telefon: 0731.555.523
Shopping City Galați, Bd. George Coșbuc nr. 251, Galați, jud. Galați, telefon: 0731.770.857, 0336.40.12.55,
e-mail: galatimall@opticalnetwork.ro
Shopping City Galați, Bd. George Coșbuc nr. 251, Galați, jud. Galați, telefon: 0756.207.833,
e-mail: gsc@sabon.ro
Shopping City Galați, Bd. George Coșbuc nr. 251, Galați, jud. Galați, telefon: 0724.597.719

PITEȘTI, județul Argeș
Bigotti
Nissa
Teilor
Teilor
Teilor

VIVO! Pitești, Calea București nr. 36, Pitești, jud. Argeș, telefon: 0731.222.295
Jupiter City, Com. Bradu, DN 65B, Km. 6, Pitești, jud. Argeș, telefon: 0735.987.689
Str. Smeurei nr. 54, Pitești, jud. Argeș, telefon: 0723.697.535
VIVO! Pitești, Calea București nr. 36, Pitești, jud. Argeș, telefon: 0729.883.217
Ramada Boutique, Calea București nr. 50, Pitești, jud. Argeș, telefon: 0720.028.217

BACĂU, județul Bacău
Bigotti
Nissa
OPTIblu
Teilor

Arena Mall, Str. Ștefan cel Mare nr. 28, Bacău, jud. Bacău, telefon: 0758.245.651
Arena Mall, Str. Ștefan cel Mare nr. 28, Bacău, jud. Bacău, telefon: 0731.040.950
Arena Mall, Str. Ștefan cel Mare nr. 28, Bacău, jud. Bacău, telefon: 0737.800.518,
e-mail: bacauarenamall@optiblu.ro
Arena Mall, Str. Ștefan cel Mare nr. 28, Bacău, jud. Bacău, telefon: 0738.649.223

SUCEAVA, județul Suceava
Bigotti
OPTIblu
Skechers
Teilor

Iulius Mall Suceava, Calea Unirii nr. 22, Suceava, jud. Suceava, telefon: 0731.222.268
Iulius Mall Suceava, Calea Unirii nr. 22, Suceava, jud. Suceava, telefon: 0737.800.475,
e-mail: iuliussuceava@opticalnetwork.ro
Iulius Mall Suceava, Calea Unirii nr. 22, Suceava, jud. Suceava, telefon: 0330.40.13.35
Iulius Mall Suceava, Calea Unirii nr. 22, Suceava, jud. Suceava, telefon: 0738.649.225

BALOTEȘTI, județul Ilfov
Edenland
Therme Elysium
Therme Palm și Galaxy

Str. Cantonului nr. 12, Balotești 077015, jud. Ilfov, telefon: 0733.365.263, 0733.365.262,
e-mail: info@edenland.ro, www.edenland.ro
Therme București, în zona Elysium, DN1, Balotești, jud. Ilfov, telefon: 031.108.88.88
Therme București, în zonele The Palm & Galaxy, DN1, Balotești, jud. Ilfov, telefon: 031.108.88.88

BRĂILA, județul Brăila
Bigotti
OPTIblu
Teilor

Brăila Mall, Str. Principală nr. 4B, Brăila, Vărsătura, jud. Brăila, telefon: 0752.236.770
European Retail Park, Comuna Chișcani, DN21, jud. Brăila, telefon: 0731.770.858,
e-mail: braila@opticalnetwork.ro
Brăila Mall, Str. Principală nr. 4B, Brăila, Vărsătura, jud. Brăila, telefon: 0738.791.255

ARAD, județul Arad
OPTIblu
Teilor

Atrium Mall, Calea Aurel Vlaicu nr. 10-12, Arad, jud. Arad, telefon: 0737.800.519,
e-mail: arad.atrium@optiblu.ro
Atrium Mall, Calea Aurel Vlaicu nr. 10-12, Arad, jud. Arad, telefon: 0738.791.924

BUZĂU, județul Buzău
Bigotti
Bigotti
Teilor

Shopping City Buzău, Bd. Unirii nr. 232, Buzău, jud. Buzău, telefon: 0744.641.375
Bd. Unirii nr. 232, Buzău, jud. Buzău, telefon: 0744.641.375
Aurora Mall Buzău, Buzău, jud. Buzău

TÂRGOVIȘTE, județul Dâmbovița
Teilor
Teilor

Bd. Independenței, bl. 6PP, Târgoviște, jud. Dâmbovița, telefon: 0723.610.451
Târgoviște Mall, Târgoviște, jud. Dâmbovița

TÂRGU JIU, județul Gorj
OPTIblu
Teilor

Shopping City Târgu Jiu, Str. Termocentralei nr. 10, spațiul G180, Târgu Jiu, jud. Gorj, telefon: 0353.41.21.90,
0733.770.575, e-mail: targujiumall@opticalnetwork.ro
Shopping City Târgu Jiu, Str. Termocentralei nr. 10, Târgu Jiu, jud. Gorj, telefon: 0725.511.174

ALBA-IULIA, județul Alba
Teilor

Alba Mall, Str. Tudor Vadimirescu nr. 50A, Alba-Iulia, jud. Alba, telefon: 0720.007.729

BAIA MARE, județul Maramureș
Skechers

VIVO! Baia Mare, Str. Victoriei nr. 73, Gold Plaza, Baia Mare, jud. Maramureș, telefon: 0362.80.59.20

BISTRIȚA, județul Bistrița-Năsăud
Sabion

Str. Liviu Rebreanu nr. 31, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, telefon: 0263.23.09.21

CORNU, județul Prahova
Bali Spa

Str. Stadionului nr. 349, comuna Cornu, jud. Prahova, telefon: 0244.36.70.85

EFORIE SUD, județul Constanța
Citadel Boutique Hotel

Str. Mării nr. 48, Eforie Sud, jud. Constanța, telefon: 0744.665.555, www.citadeleforie.ro

MEDIAȘ, județul Sibiu
Sabion

Str. Turnului nr. 1, Mediaș, jud. Sibiu, telefon: 0372.74.79.33

MIERCUREA CIUC, județul Harghita
Sabion

Tulipán Shopping Center, Str. Petőfi Sándor nr. 18, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, telefon: 0748.151.946

MOROENI, județul Dâmbovița
Hotel Peștera

Str. Orzea nr. 44, Moroeni, jud. Dâmbovița, telefon: 0372.73.33.21, www.pestera.ro

OTOPENI, județul Ilfov
Floria

Calea Bucureștilor nr. 224E, Otopeni, jud. Ilfov

PIATRA NEAMȚ, județul Neamț
OPTIblu

Shopping City Piatra Neamț, Bd. Decebal nr. 79, Piatra Neamț, jud. Neamț, telefon: 0737.800.491,
e-mail: piatraneamt@opticalnetwork.ro

REGHIN, județul Mureș
Sabion

Str. Petru Maior nr. 41, Reghin, jud. Mureș, telefon: 0372.74.79.29

SATU MARE, județul Satu Mare
Teilor

Shopping City Satu Mare, Str. Careiului nr. 17, Satu Mare, jud. Satu Mare, telefon: 0720.007.731

SIGHIȘOARA, județul Mureș
Sabion

Str. 1 decembrie 1918 nr. 18, Sighișoara, jud. Mureș, telefon: 0372.74.79.32

SINAIA, județul Prahova
Tucano Coffee Nicaragua

Bd. Carol I nr. 41, Sinaia, jud. Prahova, telefon: 0753.357.225

VOLUNTARI, județul Ilfov
La Pescaderia
VOX

Pipera Plaza, Șos. București Nord nr. 14, Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0770.770.717
Swan Office and Technology Park, Șos. București Nord nr. 15-25, Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0727.333.607

ONLINE
allianzdirect.ro
AV Store
Bigotti
Bijuteria Stil
Blugento
Cărturești
Choco Fashion
Collective
ClassIN
Floria
iLUX
Lifebox
Loake
My House – The Art of Living
NALU
OPTIblu
SARTO bespoke
Sport Loft
Teilor

www.allianzdirect.ro
www.avstore.ro
www.bigotti.ro
www.bijuteriastil.ro
www.blugento.ro
www.carturesti.ro
www.chocofashion.ro
www.collectiveonline.com
www.classin.ro
www.floria.ro
www.ilux.ro
www.lifebox.ro
www.loake.ro
www.myhousecult.ro
www.naluunderwear.com
www.optiblu.ro
www.sarto.ro
www.sport-loft.com
www.teilor.ro

