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FASHION
& ACCESORII

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Agent Provocateur se numără printre cele mai cunoscute
label-uri internaționale de lenjerie, datorită imaginii curajoase,
senzuale și ireverente pe care a impus-o de-a lungul anilor.
Campaniile brandului britanic, mereu îndrăznețe și punctate
cu note de umor, au avut ca protagoniste figuri celebre
precum Kylie Minogue, Kate Moss, Dita von Teese și Naomi
Campbell. Designul provocator, dar care lasă întotdeauna
loc imaginației, este completat de materiale fine, precum
dantela Chantilly și mătasea, rezultatul fiind piese esențiale în
arsenalul de seducție al oricărei femei. Colecțiile de lenjerie,
Bridal, Swimwear, parfumuri și binecunoscutele accesorii sunt
reunite într-un spațiu ultra-chic, cu o atmosferă de boudoir
ce transformă shopping-ul într-o experiență exclusivistă.
Magazinul este situat în Băneasa Shopping City, la parter.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul Agent Provocateur, Băneasa
Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, parter, sector 1,
București, telefon: 0752.062.042.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
10% reducere pentru achizițiile online
pe www.bigotti.ro
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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
în fiecare magazin, cât și în magazinul online www.bigotti.ro:
• 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 magazinele
BIGOTTI. Oferta nu este valabilă în magazinele de tip outlet.
Adresele magazinelor pot fi găsite pe www.bigotti.ro

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Serviciu gratuit de brodare monograme
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Fondat în anul 1818, în Statele Unite, Brooks Brothers a
devenit, în aproape două secole de existență, unul dintre
brandurile reprezentative în moda masculină. Numele mărcii
este sinonim pentru rafinament, calitatea incontestabilă a
produselor, eleganța clasică, țesăturile și croielile deosebite,
inovațiile aduse în modă și atenția acordată tuturor detaliilor.
În anul 1949, Brooks Brothers a revoluționat lumea modei,
fiind prima companie care a lansat colecții prêt-à-porter de
costume pentru bărbați. Poziționat în segmentul brandurilor
premium și de lux, Brooks Brothers are cea mai îndelungată
istorie din lume, un mix autentic între tradiție, stil și inovație,
bazat pe înțelegerea profundă a nevoilor și dorințelor unice ale
diferitelor segmente de clienți. În magazinul Brooks Brothers
din București vei descoperi cele mai noi colecții atât pentru
bărbați, cât și pentru femei.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul Brooks Brothers din Băneasa
Shopping City, parter, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1,
București, telefon: 0752.020.328.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Cu o tradiție de peste 150 de ani, Burberry este cel mai
inovativ brand 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 o amplă
selecție de accesorii Burberry Prorsum, colecțiile London și
Brit 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.

FASHION & ACCESORII

15% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Brandul Cacharel este, în mod evident, deosebit. Linia sa nu
se modifică rapid în raport cu trendurile actuale; tendințele de
moment îi influențează stilul în detalii minore. Și totuși, Cacharel
nu este un brand conservator. Astăzi, Cacharel înseamnă
rafinament până la cel mai mic detaliu, o fuziune armonioasă
între tradițional și modern, ținutele bărbătești create de
Cacharel adresându-se unor persoane pline de încredere,
eleganță și dinamism. Deținătorii de carduri MasterCard® se
vor bucura de o ținută specială, de servicii excelente și de o
reducere de 15%.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul Cacharel din Băneasa
Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1,
București, telefon: 021.361.16.22.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
De la momentul lansării sale în 1978, Calvin Klein Jeans a
fost poziționat ca un „designer brand“ autentic, cunoscut
pentru croiala inovatoare, detalii unice și tratamente speciale
ale texturii din denim. Stilul curat, rafinat, cu elemente de
inovație reprezintă esența brandului. Calvin Klein Jeans a fost
întotdeauna o forță motrice în industria modei și este renumit
atât pentru campaniile de publicitate memorabile, cât și pentru
designul spectaculos al denimului. Astăzi, Calvin Klein Jeans
a evoluat într-un brand sexy, modern, care creează stiluri și
siluete ce sunt deopotrivă naturale și moderne. Colecțiile CK
Jeans sunt prezente în România, atât în magazinul Calvin Klein
Jeans din Afi Palace Cotroceni, cât și în magazinele Collective.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul Calvin Klein Jeans din
Afi Palace Cotroceni, etaj 1, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6,
București, telefon: 0755.037.638.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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. Juicy Couture,
UGG Australia, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Boss Orange,
Calvin Klein Jeans, Armani Jeans, G-Star Raw, Converse, Nike,
Franklin&Marshall, Scotch&Soda, Folli Follie, Napapijri, 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: Afi Palace
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; Str. Ion Câmpineanu
nr. 2, sector 2, București.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
CONSIGLIERI este mai mult decât un brand, este consultantul
vestimentar în care clientul poate avea încredere. De aceea,
cu fiecare întâlnire CONSIGLIERI, acesta va primi toată atenția
și detaliile necesare pentru realizarea unui produs Su Misura
ideal conformației și statutului său. Unicitatea experienței
CONSIGLIERI înseamnă răbdare și grija extraordinară față de
client, de la recomandarea celor mai bune materiale și țesături,
la alegerea corectă a pieselor care întregesc ținuta destinată
fiecărei ocazii. Principalul furnizor de țesături pentru piesele
CONSIGLIERI, Holland & Sherry, este emblema bărbatului al
cărui stil unic este caracterizat de distincție și bun gust. Un
costum, un sacou, un smoking sau o ținută de ceremonie croită
din materiale Holland & Sherry trebuie considerată o investiție
și întotdeauna purtată cu plăcere, ca expresie a rafinamentului
personal.
Date de contact:
Oferta este valabilă în showroom-ul CONSIGLIERI din Bd. Lascăr
Catargiu nr. 34, sector 1, București, telefon: 031.437.90.98.

FASHION & ACCESORII

12% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație în limita a 50% din valoarea produsului.
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, oferind eleganță atemporală.
Date de contact:
Oferta este valabilă în showroom-ul CRISTALLINI din Lascăr
Catargiu nr. 34, etaj 1, sector 1, București, telefon: 0372.706.250
și pe www.shop.cristallini.com

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Oferta nu este valabilă pentru parfumuri, accesorii
și linia EA7 - lenjerie de corp și echipamente sportive.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Colecțiile sunt rezultatul fuziunii dintre eleganța și originalitatea
caracteristice stilului Armani, liniile, accentele și paleta de
culori punând în valoare spiritul cosmopolit. Acestea reprezintă
o autentică declarație de stil a individului angajat în viitor și
evidențiază universul urban. Materiale de calitate, geometrie,
echilibru, dinamism, fluiditate - acestea sunt reperele în jurul
cărora se structurează colecțiile Emporio Armani. Grupul
Armani este unul dintre liderii industriei de modă și lux din
lume și este cunoscut pentru crearea, producerea, distribuția
și vânzarea ținutelor vestimentare, a accesoriilor, a produselor
cosmetice și a obiectelor de mobilier. Grupul activează prin
intermediul brandurilor, precum: Armani Prive, Giorgio Armani,
Emporio Armani, Armani Collezioni, A/X Armani Exchange,
Armani Junior, Armani Teen, Armani Baby și Armani Casa.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul Emporio Armani din Calea
Victoriei nr. 60-64, sector 1, București, telefon: 021.310.81.31.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Serviciu gratuit de lărgire a pantofilor
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Imaginație. Măiestrie. Detalii perfecte! Aceasta este lumea
magazinelor Enzo Bertini. Un întreg univers multibrand dedicat
pantofilor și accesoriilor luxuriante și de calitate, univers ce
își surprinde clienții prin acuratețea liniilor propuse, măiestria
detaliilor și atenția acordată îmbinării materialelor. Un mix
perfect echilibrat și armonios, pe care colecțiile de încălțăminte
și marochinărie, semnate de designeri celebri: DKNY, Galliano,
Pepe Jeans, Calvin Klein, Roberto Cavalli, Trussardi Jeans,
PREMIATA, Napapirji și Enzo Bertini îl creează, de fiecare dată,
cu fiecare nou sezon; un univers al brand-urilor în care forma
devine concept și funcție estetică. Fiecare articol, fie că este
destinat doamnelor sau domnilor, este gândit și creat ca o
adevărată declarație de stil, cu o personalitate memorabilă și
ușor recognoscibilă.
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 și Promenada Mall, Calea
Floreasca 246B, sector 1, București, telefon: 0735.208.342.

FASHION & ACCESORII

20% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație în limita a 50% din valoarea produsului.
Universul Ferrari este clădit pe un întreg ansamblu de
valori speciale, precum sportivitate, plăcerea de a conduce,
performanță, excelență și calitate, cultivate de Ferrari timp
de peste 60 de ani. Fiecare Ferrari Store este conceput ca
un spațiu în care iubitorii mărcii să poată pătrunde în acest
univers și să facă o incursiune printre colecțiile originale
ale brandului, oferindu-le acestora sute de produse, de la
echipamente sportive sau machete și accesorii, până la articole
de îmbrăcăminte, încălțăminte sau produse cosmetice. Brandul
evoluează cu fiecare colecție lansată, astfel că în fiecare sezon
descoperim cu entuziasm noutăți pentru toți membrii familiei:
de la vestimentație casual lifestyle sau fan, până la cele mai
recente elemente decorative cu simbolul Căluțului Cabrat.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul Ferrari Store din Calea
Bucureștilor nr. 253A, Otopeni, telefon: 021.313.92.96.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Folli Follie creează moda în 30 de țări, cu peste 650 de puncte
de vânzare și magazine emblematice prezente pe arterele
celebre de modă din marile orașe cosmopolite: Londra,
Hong Kong, New York, Dubai, Atena, Beijing, Seul, Honolulu.
Colecțiile Folli Follie sunt prezente și în magazinele standalone strategice și de tip shop-in-shop din cadrul unor galerii
reprezentative, cum ar fi Corte Ingles (Spania), Isetan și
Takashimaya (Japonia), Lotte și Hyundai (Coreea). Folli Follie
are o prezență puternică și pe piața de travel retail, cu puncte
de vânzare duty free în numeroase aeroporturi din întreaga
lume, cum ar fi Beijing, Seul, Atena, Vancouver, Taipei, Hawaii
și în Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. De
asemenea, produsele Folli Follie sunt comercializate pe liniile
marilor companii aeriene. În România, Folli Follie deține trei
magazine monobrand.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinele Folli Follie din: Afi Palace
Cotroceni, parter, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București,
telefon: 0740.251.337; Mega Mall, etajul 1, Str. Pierre de
Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon: 0740.251.507 și
Băneasa Shopping City, parter, Șos. București-Ploiești nr. 42D,
sector 1, București, telefon: 0740.251.300.

FASHION & ACCESORII

5% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Cu peste 100 de boutique-uri proprii deschise în lume, în locații
precum New York, Londra, Paris, Istanbul, Moscova, 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 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 Calea
Victoriei nr. 118, sector 1, București, telefon: 031.620.13.54,
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

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație în limita a 20% din valoarea produsului.
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 aproape 40 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. 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 magazinele Gerard Darel din Băneasa
Shopping City, parter, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1,
București, telefon: 0741.142.316.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație, în limita a 50% din valoarea produsului.
Oferta nu poate fi cumulată cu niciunul dintre programele de
fidelitate.
Karen Millen, una dintre marile povești de succes ale modei
britanice, este prezentă pe piață cu 199 de magazine în 35 de
țări din Europa, Statele Unite, Rusia, Asia și Orientul Mijlociu.
Înființată în 1981, Karen Millen reprezintă o remarcabilă atracție
ce comercializează cu succes pe piața globală produse de
înaltă calitate, foarte bine croite și mereu la modă, ținutele
fiind completate de pantofi și accesorii. Toate acestea, inclusiv
dantela, sunt concepute de designerii de la Karen Millen pentru
a oferi garanția calității. De-a lungul timpului, Karen Millen s-a
remarcat prin creativitate și stilul inconfundabil al brandului.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinele Karen Millen din Afi
Palace Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București,
telefon: 021.210.30.16 și Băneasa Shopping City, etaj 1,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon:
0721.361.14.20.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
_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, Jordan 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 Palace
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, etaj 1, Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55,
Cluj-Napoca, telefon: 0752.020.315.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație în limita a 20% din valoarea produsului.
Lancel este numele unei case de marochinărie de lux, fondată
în Paris, în 1876, de către Angèle Lancel și dezvoltată de către
fiul său Alfred Lancel și cele două fete ale lui până în 1997, când
a fost preluată de Richemont, cel mai mare grup de investiții,
deținător de branduri de ceasuri și bijuterii. Lancel este
prezent pe cinci continente, iar produsele sale sunt distribuite
în peste 3.000 de magazine din întreaga lume. Lancel Maison
este parte a unei lungi tradiții de 138 de ani și se distinge prin
măiestria și calitatea pieilor folosite: pisică de mare, crocodil,
struț, anghilă, vițel, miel, căprioară, somon, piton, calcan,
picioare de struț etc. În anul 1927 Lancel creează modelul de
geantă Bucket Bag, care devine un model ce va reprezenta
Casa Lancel până în zilele noastre, interpretat ulterior de multe
branduri de renume.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul Lancel din Băneasa Shopping
City, parter, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București,
telefon: 0741.142.322.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație în limita a 50% din valoarea produsului.
Oferta nu poate fi cumulată cu niciunul dintre programele de
fidelitate.
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 posibilitate 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.
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.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Calitatea produselor MASSINI este garantată de îmbinarea
reușită a designului modern și a calității, cu tradiția și
experiența brandului. Preferințele vestimentare ale clienților
sunt satisfăcute prin diversitatea de culori și modele ale
țesăturilor folosite în realizarea produselor. Astfel, creațiile
MASSINI oferă bărbatului modern atât ținute casual, cât și
elegante, contribuind la conturarea garderobei acestuia.
MASSINI este alegerea perfectă pentru bărbatul activ, care
pune mereu accentul pe apariția sa impecabilă.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinele MASSINI din: Afi Palace
Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon:
0745.988.886; București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector
3, București, telefon: 0731.555.584; Calea Victoriei nr. 114,
sector 1, București, telefon: 0767.553.534; Carrefour Feeria,
Șos. București-Ploiești nr. 44A, sector 1, București, telefon:
0731.555.597; Plaza Romania, Bd. Timișoara nr. 26, sector 6,
București, telefon: 0731.555.579; Centrul Comercial Tom, Bd.
Tomis nr. 391, Constanța, telefon: 0733.499.814; Str. Domnească
nr. 24, Galați, telefon: 0731.222.260; Afi Palace Ploiești, Str.
Calomfirescu nr. 2, Ploiești, telefon: 0743.555.504.

FASHION & ACCESORII

5% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație in limita a 30% din valoarea produsului.
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 modernă.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul Max Mara din Calea Victoriei
nr. 83, sector 1, București, telefon: 021.316.89.77.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație, în limita a 50% din valoarea produsului.
Oferta nu poate fi cumulată cu niciunul dintre programele de
fidelitate.
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.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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, fotbalului, 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 Palace 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; Calea Moșilor
nr. 284, sector 2, București, telefon: 0740.251.356; București
Mall, etaj 1, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, București, telefon:
0740.251.354; Mega Mall, etaj 1, Str. Pierre de Coubertin nr. 3-5,
sector 2, București, telefon: 0758.230.786; Plaza România, etaj 1,
Bd. Timișoara nr. 26, sector 6, București, telefon: 0740.251.329;
Unirea Shopping Center, etaj 2, Splaiul Unirii nr. 1, sector 3,
București,

telefon:

0740.251.355;

Coresi

Shopping

Resort,

Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, telefon: 0740.251.326; Iulius Mall,
etaj 1, Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, Cluj-Napoca, telefon:
0752.020.315; City Park Mall, parter, Str. Alexandru Lăpușneanu
nr. 116C, Constanța, telefon: 0755.037.636; Ulpia Shopping Center,
etaj 1, Str. 22 Decembrie nr. 37, Deva, telefon: 0740.251.352;
Shopping City Galați, parter, Bd. George Coșbuc nr. 251, Galați,
telefon: 0749.020.273; Palas Mall, parter, Str. Palas nr. 7A, Iași,
telefon: 0740.251.212; Centrul Comercial Lotus Market, parter,
Str.

Nufărului

nr.

30,

Oradea,

telefon:

0740.251.368;

Afi Palace Ploiești, etaj 1, Str. Calomfirescu nr. 2, Ploiești, telefon:
0740.251.702; Iulius Mall, etaj 1, Str. Demetriade nr. 1, Timișoara,
telefon: 0740.251.473.

FASHION & ACCESORII

15% reducere pentru ochelarii de vedere
(consultație + ramă + lentile + montaj)
15% reducere pentru ochelarii de soare
10% reducere pentru lentilele de contact
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
OPTIblu oferă servicii oftalmologice de top, determinări de
dioptrii, consiliere și soluții personalizate în vederea alegerii
ochelarilor de vedere potriviți. Toate opticile medicale OPTIblu
sunt dotate cu aparatură modernă de ultimă generație și
personal specializat, reprezentat de opticieni, optometriști,
medici oftalmologi și consilieri în vânzări. Aceștia beneficiază
de instruiri periodice, formând o echipă competentă și
profesională care poate ajuta clienții să găsească produsele
necesare nevoilor lor. Printre mărcile premium din portofoliul
OPTIblu se numără: Fendi, Celine, Gucci, Dior, Prada, Linda
Farrow, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Max&Co, MaxMara,
Tom Ford, Montblanc, Maui Jim, Oakley, Pepe Jeans, Italia
Independent, Replay, Diesel, Moschino, Sisley, Polaroid,
Carrera, Pierre Cardin și Titeuf.
Date de contact:
Oferta este valabilă în toate magazinele OPTIblu, cu excepția
francizei Constanța. Adresele magazinelor pot fi găsite pe
www.optiblu.ro.

FASHION & ACCESORII

7% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Brandul Paul & Shark se adresează persoanelor sportive, care
iubesc aventura, călătoresc frecvent și preferă să își petreacă
timpul liber în natură. Cu toate acestea, colecțiile pe care
brandul le propune pentru 2016 includ o varietate largă de
haine și încălțăminte, potrivite pentru toate ocaziile, începând
cu ținutele office până la cele sport. Povestea Paul & Shark
începe în anii ’70, când brandul lansează primul pulover
conceput special pentru iubitorii sporturilor nautice. Acesta se
remarca atât prin design, cât și prin faptul că era livrat într-un
ambalaj unic - o cutie metalică, ce poate avea întrebuințări
multiple în lumea yachting-ului. Succesul acestui produs
a determinat apoi primul pas în crearea unei linii de haine
speciale, impermeabile, ideale pentru cei care navighează.
De-a lungul anilor, Paul & Shark a început să producă haine și
pentru pasionații de alte sporturi, cum ar fi golful sau schiul,
dar a dezvoltat și colecții definite de un stil casual. Astăzi, Paul
& Shark este un brand dedicat consumatorilor care apreciază
pe deplin luxul, cele mai bune materiale și hainele made in Italy.
Colecțiile de haine și accesorii Paul & Shark sunt distribuite în
toată lumea, în peste 200 de locații, iar în România brandul
este disponibil în București, pe Calea Victoriei nr. 102-108.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul mono-brand Paul & Shark
din Calea Victoriei nr. 102-108, sector 1, București, telefon:
021.313.43.73.

FASHION & ACCESORII

5% reducere pentru orice produs achiziționat
Livrare gratuită pentru cumpărături în valoare de
peste 400 lei
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Petit Bateau este o marcă emblematică a modei franțuzești
pentru copii și adolescenți, creată în anul 1893. 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.
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 Dorobanți nr. 159,
sector 1, București, telefon: 021.231.04.09.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
„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.
Date de contact:
Oferta este valabilă în showroom-ul Rhea Costa din Str. Dr.
Burghelea nr. 14, sector 2, București, telefon: 0762.601.291.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Magazinul Sport Couture alătură cele mai apreciate branduri
de modă într-un concept shop-in-shop inedit. Suprafața de
1000 mp 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: Red Valentino, Marc by Marc Jacobs,
Just Cavalli, See By Chloe, Paul Smith, Bikkembergs, Adriano
Goldschmied, 7 for all Mankind, Fred Perry, Freddy, Adidas
Originals, Stella McCartney for Adidas, Adidas Porsche Design,
Vans, Paul&Shark, ZZegna, Burberry, Mulberry, Diane von
Furstenberg, Michael Kors, 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.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație în limita a 30% din valoarea produsului.
Brandul de origine italiană STEFANEL a fost creat în 1959,
iar amploarea dezvoltării business-ului din cei 50 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: Str.
Republicii nr. 2, parter, Brașov, telefon: 0736.380.666; Afi
Palace 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: 0720.220.073; Concept
Store Piața Romană, 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; City Park Mall Constanța, Bd. Alexandru
Lăpușneanu nr. 116C, Constanța, telefon: 0736.380.665; Palas
Mall Iași, Str. Palas nr. 7A, corp 3, Iași, telefon: 0736.380.664;
Iulius Mall Cluj, Bd. Al. Vaida-Voievod nr. 53B, Cluj-Napoca,
telefon: 0720.700.774; Str. Nicolae Bălcescu nr. 2, Sibiu, telefon:
0720.700.784; Iulius Mall Timișoara, Str. Aristide Demetriade
nr. 1, Timișoara, telefon: 0736.380.663.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Teilor este un brand de bijuterii cu o experiență de peste 15 ani
în industria metalelor și pietrelor prețioase. Filozofia companiei
se conturează în jurul conceptelor de inovație și diversitate,
optând pentru bijuterii cu un design imprevizibil, elegant, dar
nu întotdeauna clasic. Teilor își poartă clienții într-un univers
prețios, plin de emoții, feminitate și senzualitate. Liniile
asimetrice, ce se înscriu în tiparul unui design atipic, conferă
volum și fluiditate bijuteriilor. Extravaganța pendulează cu
liniile clasice, culorile efervescente în care sunt îmbrăcate
bijuteriile fiind o declarație stilistică, plină de strălucire. Teilor
își dorește să devină prima opțiune a iubitorilor de artă și
frumos din România, reprezentate în aur și pietre prețioase,
bijuteriile fiind simboluri ale fericirii, împărtășite în momente
deosebite.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinele Teilor din: Afi Palace Cotroceni,
Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, București, telefon: 0730.642.031;
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1,
București, telefon: 0737.068.168; Unirea Shopping Centre, Piața
Unirii 1, București, telefon: 0799.753.211; București Mall, Calea
Vitan 55-59, București, telefon: 0799.753.210; Promenada, Calea
Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon: 0723.142.266; Mega
Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București, telefon:
0725.583.202; Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1,
Brașov, telefon: 0730.642.034; Iulius Mall, Str. Al. Vaida Voevod,
nr. 53B, Cluj, telefon: 0725.544.509; Electroputere Parc Mall, Calea
București nr. 80, Craiova, telefon: 0733.073.766; Pitești Mall, Calea
București nr. 36, Pitești, telefon: 0729.883.217; Ramada Boutique,
Calea București nr. 50, Pitești, telefon: 0720.028.217; Strada
Smeurei nr. 54, Pitești, telefon: 0248.220.049; Palas Mall, Str. Palas
nr. 7A, Iași, telefon: 0725.583.203; Strada Nicolae Bălcescu nr. 21,
Sibiu, telefon: 0723.613.598; Bd. Independenței, bl. 6PP, Târgoviște,
telefon: 0723.610.451; Shopping City, Str. Termocentralei nr. 10,
Târgu Jiu, telefon: 0725.511.174.

FASHION & ACCESORII

5% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație, în limita a 40% din valoarea produsului.
Tommy Hilfiger este unul dintre cele mai renumite branduri
premium de lifestyle din lume, oferind clienților de pe toate
continentele colecții de haine și accesorii de calitate superioară
cu un design inconfundabil. Încă de la înființarea primului său
magazin, numit People’s Place, designerul a încercat să capteze
cât mai bine esența stilului classic cool și să ofere o notă fresh
stilului preppy, redefinindu-l ca fiind „classic with a twist”.
Colecțiile conțin haine sport-casual pentru bărbați, femei
și copii, încălțăminte, costume de baie, accesorii, parfumuri,
produse pentru casă și genți de voiaj. Brandul poate găsit în
peste 1000 de centre comerciale și magazine specializate, cât
și în rețeaua proprie de magazine din peste 90 de țări.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinele Tommy Hilfiger din:
Afi Palace Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6,
București, telefon: 021.448.18.18; Băneasa Shopping City,
Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1, București, telefon:
021.361.17.24; București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3,
București, telefon: 021.321.41.51; Plaza România, Bd. Timișoara
nr. 26, sector 6, București, telefon: 021.310.37.71; Promenada
Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București, telefon:
021.794.24.02; Iulius Mall, Str. Alexandru Vaida Voievod
nr. 53-55, Cluj-Napoca, telefon: 0264.540.239; Palas Mall,
Str. Palas nr. 7A, Iași, telefon: 0232.708.440; Iulius Mall,
Str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara, telefon: 0256.232.656.
Kids:
nr.

Băneasa
42D,

Shopping

sector

1,

City,

București,

Șos.

București-Ploiești

telefon:

021.361.14.36.

Denim: Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2,
București,

telefon:

021.794.47.98;

Park

Lake,

Str.

Liviu

Rebreanu nr. 4, sector 3, București, telefon: 021.745.00.80;
City Park Mall, Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Constanța,
telefon: 021.745.00.80; Piața Sfatului nr. 29, Brașov, telefon:
0268.418.311.

FASHION & ACCESORII

7% reducere pentru orice produs sau serviciu
achiziționat
Consiliere vestimentară gratuită la oricare dintre
locațiile Tudor. Personal Tailor și, la cerere, la birou
sau la domiciliu
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Tudor Personal 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 Personal Tailor: atenția pentru detalii, perfecțiunea
croielilor și rafinamentul personalizărilor.Gama vestimentară
Tudor Personal Tailor include: costume, cămăși, paltoane și
accesorii power business, general business, de ceremonie și
casual pentru toate sezoanele. Tot în gama de accesorii se pot
realiza pantofi pe măsură, genți și curele.
Date de contact:
Oferta este valabilă în showroom-urile Tudor Personal
Tailor din: Calea Floreasca nr. 112, sector 1, București,
telefon: 0371.479.302; Hotel Ramada, Calea Turzii nr. 43-49,
Cluj-Napoca, telefon: 0730.830.012; Str. Mărășești nr. 14,
Timișoara, telefon: 0731.978.591.

FASHION & ACCESORII

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Victoria 46 s-a deschis la mijlocul lunii septembrie 2015
în spațiul intens traficat de la parterul centrului comercial
Băneasa Shopping City. Magazinul oferă clienților săi branduri
fashion, bijuterii și lifestyle adresate femeilor, dar și celor
mici. Spațiul din Băneasa se diferențiază prin selecția cool
and quality a pieselor 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 aparținând designerilor Manoush,
Venera Arapu, Rhea Costa, Malvensky, Luxury Collection, Païsi,
Wardrobe B, Almaz, Bottega delle Scarpe, Jai Dam, Murmur,
Stephan Pelger și Furla.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul Victoria 46 din Băneasa
Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D, sector 1,
București, telefon: 0728.106.068.

GOURMET

GOURMET

7% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Deschis în 2010 de un român care n-a putut sta departe de casă
și care a învățat gastronomia spaniolă de la bucătari celebri
din Denia, orașul spaniol cu cele mai multe zile de sărbătoare
din lume, Alioli s-a impus rapid ca fiind cel mai autentic
restaurant spaniol din București. La Alioli, clienții găsesc în
fiecare zi preparate spaniole gustoase pe bază de ingrediente
aduse din Spania, fructe de mare proaspete, bucate andaluze
și valenciene adevărate, vinuri alese și bere spaniolă. Cei care
calcă pragul restaurantului în mod regulat, expați spanioli,
vedete și oameni îndrăgostiți de mâncarea spaniolă, spun că
bucătarii Alioli fac cea mai bună paella din oraș.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul Alioli din Str. Popa Tatu
nr. 4, sector 1, București, telefon: 021.311.80.27; 0721.384.983,
www.alioli.ro

GOURMET

15% reducere din nota de plată
Discountul 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.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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 și pot savura excelentele înghețate preparate
de bucătari iscusiți. Astfel, oaspeții nu vor putea găsi un mod
mai plăcut de a petrece zilele de vară. 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.
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.

GOURMET

15% reducere din nota de plată
Discountul 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.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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 un cocktail sau
o gustare ușoară și delectându-te cu cea mai bună companie
din oraș. 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 00:00.
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.

GOURMET

8% reducere din nota de plată
Oferta nu este valabilă pentru Meniul de Prânz.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Restaurantul BRICKS este localizat în zona istorică a Clujului,
având singura terasă suspendată deasupra Someșului din
Cluj-Napoca. În Meniul à la Carte, preparatele sunt unice și
savuroase, pentru că se folosesc materii prime proaspete. De
la preparate tradiționale ardelenești, la salate, paste, risotto
sau desert, întregul meniu este unic și echilibrat în arome.
De asemenea, restaurantul BRICKS își așteaptă clienții cu un
salon de nefumători complet separat de salonul de fumători.
Fie că oaspeții vin pentru salonul de fumători sau pentru cel
de nefumători, cele peste 100 de soiuri de vin, autohtone și din
diverse colțuri ale lumii, muzica jazz ambientală și preparatele
savuroase vor crea cu siguranță o experiență de neuitat.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul BRICKS din Str. Horea nr. 2,
Cluj-Napoca, telefon: 0364.730.615.

GOURMET

15% reducere din nota de plată
Discountul 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.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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 nord-italiană de calitate,
pastele, orezul cu creveți, pizza sau aperitivele specifice
numărându-se printre felurile preferate. Pe timpul verii, terasa
exterioară completează experiența din cadrul unui restaurant în
centrul capitalei, iar înghețata proaspătă handmade întregește
o masă delicioasă. Deschis zilnic, între orele 11:30 și 23:30.
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.

GOURMET

15% reducere din nota de plată
Discountul 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.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Barul Dark Blå este locul perfect pentru cei care sunt în
căutarea unei atmosfere rafinate, intime: un trabuc, un pahar
de coniac sau whisky single malt și sunetul muzicii de calitate
- toate acestea vor face din Dark Blå Bar cea mai bună alegere.
Barul este situat în cadrul hotelului Radisson Blu București,
fiind deschis de luni până duminică, între orele 17:00 și 02:00.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul Dark Blå Bar din cadrul
hotelului Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81,
sector 1, București, telefon: 021.311.90.00.

GOURMET

10% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Four Seasons Dorobanți este noua locație a brandului Four
Seasons, restaurant cu tradiție și experiență culinară autentică,
prezent pe piața locală din anul 2002. Designul cochet, cu
fine accente orientale, ambianța sofisticată, diversitatea
unei bucătării stilate și ușoare, precum cea libaneză, fac din
restaurantul aflat în Piața Dorobanți un colț de rai. Four Seasons
Dorobanți oferă un mix de rețete nobile libaneze interpretate
modern, după caracteristicile fiecărui anotimp: prospețimea
primăverii, aroma fructată a verii, mirodeniile colorate tomnatic
și imaculata armonie a iernii. Colecția impresionantă de vinuri
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;
0723.333.773.

GOURMET

7% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Gargantua este locul în care clienții simt că sunt de-ai casei.
Maestrul bucătar îi răsfață cu specialitatea culinară preferată,
iar băutura favorită îi așteaptă la masă. La Gargantua, poveștile
sunt ascultate, prietenii sunt primiți cu drag, iar partenerii
de afaceri sunt întâmpinați cu profesionalism. Halibut în
pergament, cu spanac și muguri de bambus, calamar la grătar
cu broccoli și pesto, ton în crustă de susan cu sparanghel sunt
doar câteva dintre specialitățile cu care îi va încânta Gargantua
pe cei care îi trec pragul. La desert, aceștia trebuie să încerce
neapărat cheese cake-ul pregătit cu brânză de capră nesărată
în combinație cu fructe de pădure, după o rețetă a bunicii
chef-ului Lucian Horotan, învățată de la sora lui Alexandru
Vlahuță.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantele Gargantua din Grădina
Icoanei, Str. Jean Louis Calderon nr. 69, sector 1, București,
telefon: 021.211.40.41 și Gargantua D’oro din Str. Șerban
Petrescu nr. 8, sector 1, București, telefon: 0726.555.679.

GOURMET

10% reducere la orice tort sau pachet de dulciuri.
Discountul se acordă la precomenzile efectuate la
adresa de mail: office@gracecc.ro
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Grace Couture Cakes este primul atelier couture de cofetărie
din București, creat din dorința de a aduce un plus de valoare
evenimentelor speciale, prin dulciuri create sur mesure,
punând laolaltă rețete clasice, ingrediente de top și pasiune
pentru frumos, într-un pachet de consultanță personalizată.
Dulciurile Grace Couture Cakes combină ingrediente naturale
de cea mai bună calitate cu un design exclusiv, devenind
astfel cadouri creative sau element de bază în conceptul
oricărui eveniment special. Oferta atelierului cuprinde torturi,
minitorturi, macarons, cupcakes & cakes, produse și servicii
de amenajare candy-bar, pentru orice ocazie: nunți, botezuri,
petreceri private, campanii și evenimente corporate.
Date de contact:
Oferta este valabilă în showroom-ul Grace Couture Cakes
din Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, sector 2, București, telefon:
0720.196.456.

GOURMET

10% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Când pasiunea pentru calitatea alimentelor s-a întâlnit cu
ambiția, „Ici et Là“ s-a născut. Conceptul are origini în Franța
și reprezintă cultura franceză autentică. Chef Philippe Dupré
își întâmpină oaspeții într-o nouă atmosferă modernă și îi
invită să guste feluri de mâncare rare franceze, cum ar fi
„tartare de beouf“ sau „carpaccio de St. Jacques“ și „avocatcrevettes“. La Ici et Là, mâncarea are propria sa personalitate,
gust și aromă intensă. Pentru Chef Philippe Dupré gătitul nu
este gătit! Este artă! Pasiunea sa pentru alimente de calitate
nu are egal, astfel, preparatele sale sunt întotdeauna făcute
cu dragoste și respect. Chef Philippe Dupré organizează
cocktail-uri, evenimente și petreceri corporate. În plus, acesta
organizează și cursuri unde se poate învăța cum se gătește o
cină romantică, o masă de prânz extraordinară sau un desert
fantezie.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul Ici et Là, Bd. Regina Elisabeta
nr. 38, etaj 6, în incinta Hotelului Cișmigiu, București, telefon:
0731.453.608.

GOURMET

10% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
La Cantine de Nicolai nu este doar un restaurant franțuzesc,
ci o experiență completă a tuturor simțurilor. La prima vedere,
atmosfera îndrăzneață, dar, în același timp, bine compusă,
surprinde oaspeții. Lucrările pop-art sunt surprinzătoare, dar
perfect integrate, creând un design inimitabil și o atmosferă
memorabilă. Bucătăria deschisă animă tot timpul elegantul
restaurant unde aromele invită oaspeții să încerce gusturile
autentic franțuzești. La Cantine de Nicolai este locul unde
simțurile clienților vor fi răsfățate, chiar dacă aceștia aleg
Escargots Bourgogne sau Magret of Duck, originalele arome
ale Franței, sau alte feluri din bucătăria internațională. Unul
dintre cele mai impresionante restaurante high-class, La
Cantine de Nicolai a devenit o adresă recunoscută a „Micului
Paris”, unde gastronomia franceză rafinată este cu adevărat
acasă.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul La Cantine de Nicolai din
Str. Povernei nr. 15-17, sector 1, București, telefon: 0725.210.608.

GOURMET

7% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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

GOURMET

10% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
În fiecare zi, călătoria culinară începe la restaurantul Marco
Polo din hotelul CITY Plaza. Situat la mezanin, restaurantul
Marco Polo întâmpină oaspeții de la primele ore ale dimineții
cu un mic dejun bufet variat. Pentru prânz și cină, oaspeții
pot savura preparate din meniul internațional, care conține
atât specialități recunoscute ale bucătăriilor europene și
asiatice, cât și meniuri speciale, create de maeștrii bucătari
ai restaurantului. De asemenea, la restaurantul Marco Polo
este disponibilă o largă selecție de vinuri autohtone și
internaționale, iar somelierii sunt pregătiți să împărtășească
oaspeților din secretele fabricării acestora.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul Marco Polo din hotelul
CITY Plaza, Str. Sindicatelor nr. 9-13, Cluj-Napoca, telefon:
0264.450.101, e-mail: contact@cityhotels.ro

GOURMET

10% reducere din nota de plată
Oferta nu este valabilă pentru Meniul Business.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
La MRC House, fiecare sezon are meniul dedicat pentru a le
oferi oaspeților surpriza descoperirii în mod continuu de noi
preparate, arome, texturi și asortări gastronomice uimitoare.
Ingredientele proaspete, de sezon, și cele mai bune produse
locale și internaționale sunt personajele principale în jurul
cărora MRC House a gândit un spectacol gastronomic
extraordinar, menit să-i încânte și să-i răsfețe pe cei care îi
trec pragul. Locația restaurantului dispune, în interior, de o
capacitate de 35 de locuri, pe terasa deschisă, de 65 de locuri
și în pavilionul climatizat, indiferent de sezon, de 60 de locuri.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul MRC House din Str. Părului
nr. 8, Craiova, telefon: 0351.441.851; 0749.144.616.

GOURMET

10% reducere din nota de plată
Oferta se aplică doar la meniul à la carte.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Naan Food&Drink Studio reprezintă un concept nou de
restaurant în care tradiția și inovația se potențează reciproc,
generând experiențe culinare desăvârșite. Oaspeții sunt invitați
într-o călătorie inițiatică începută în anul 1300 î.Hr. la curtea
imperială din Delhi, păstrând rețeta originală a aluatului copt
în cuptorul de lut numit „tandoor“ și continuă până în prezent
cu cele mai noi tendințe în gastronomie. Sunt folosite numai
ingrediente naturale, proaspete, alese cu grijă și preparate
într-un mod sănătos! Colecția impresionantă de vinuri,
selecționate și recomandate cu pricepere de către renumitul
somelier Ovidiu Olteanu, asociate cu un preparat culinar, îi
acompaniază pe oaspeți pe tot parcursul călătoriei, pentru a o
transforma într-o experiență culinară desăvârșită care merită
cu adevărat încercată.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul Naan Food&Drink Studio
din strada Str. C. A. Rosetti nr. 26, sector 1, București, telefon:
0721.662.114, e-mail: restaurant@naan.ro

GOURMET

15% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Octopus

Contemporary

Mediterranean

Restaurant

este

afacerea unei familii cu o tradiție de peste 20 de ani în
domeniul piscicol, prin importul, procesarea și distribuția de
pește și fructe de mare. Meniul Octopus aduce în București o
abordare premium a bucătăriei contemporane mediteraneene,
cu influențe de fine-dining. Restaurantul este situat pe strada
Ion Luca Caragiale, în aceeași casă în care a locuit Caragiale în
București. Imobilul a fost renovat și redecorat sub îndrumarea
designerului Augustina Morar, unul dintre scopurile principale
fiind păstrarea unor elemente originale, precum sobele și scara
interioară.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul Octopus din Str. Ion Luca
Caragiale nr. 21-23, sector 1, București, telefon: 072O CTO PUS
/ 0726.286.787.

GOURMET

7% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Pantagruel, mult așteptatul fiu al lui Gargantua, este locul
perfect pentru explorări culinare. Decorul fancy chic al
restaurantului, experiența culinară și atmosfera specială
conving clienții să se reîntoarcă la Pantagruel. Atât pentru
întâlnirile cu prietenii sau cu partenerii de business, cât și
pentru evenimente private, Pantagruel este locul perfect
unde se poate organiza cu succes o întâlnire memorabilă. Va
fi dificilă decizia asupra preparatelor pentru că restaurantul
Pantagruel oferă un meniu extrem de variat, fructele de mare
și sushi fiind vedetele acestuia.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul Pantagruel din Str.
Monetăriei nr. 14, sector 1, București, telefon: 0722.702.560.

GOURMET

5% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Cu o tradiție de peste 125 de ani, Paul definește arta brutăriei
franțuzești, fiind renumit pentru rafinamentul și calitatea
produselor servite zilnic în cele peste 500 de brutării din
întreaga lume. În România, lanțul de brutării Paul este prezent
începând cu anul 2008 și deține până în momentul de față
14 brutării în București (Afi Palace, Băneasa Shopping City,
București Mall, Dorobanți, Mall Promenada, Mega Mall,
Piața Romană, Plaza Romania, Sun Plaza și Universitate),
Ploiești (Ploiești Shopping City) și Cluj (Polus Cluj). Pe piața
românească, brutăriile Paul sunt poziționate ca 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 PAUL din:
PAUL Băneasa, telefon: 0754.081.756; 021.361.17.98;
PAUL Cotroceni, telefon: 0757.037.250; 021.448.18.93;
PAUL Dorobanți, telefon: 0754.081.775; 021.230.17.33;
PAUL Mega Mall, telefon: 0743.108.577;
PAUL Promenada, telefon: 0756.104.738;
PAUL Romană, telefon: 0746.146.341;
PAUL Universitate, telefon: 0758.088.848; 021.311.76.31;
PAUL Polus Cluj, telefon: 0758.256.648;
PAUL Ploiești, telefon: 0756.193.203; 0244.435.485.
Mai multe informații pe: www.facebook.com/paul1889.romania/

GOURMET

15% reducere din nota de plată
Discountul 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.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Localizat în grădina interioară a hotelului, restaurantul Pool
Side Grill 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 12:00 și 00:00, în funcție de
vreme. Sunday Brunch: între orele 12:30 și 16:30, din mai până
în septembrie.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul Pool Side Grill din cadrul
hotelului Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81,
sector 1, București, telefon: 021.311.90.00.

GOURMET

15% reducere din nota de plată
Discountul 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.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Prime Steaks & Seafood a fost premiat de nenumărate ori
ca fiind cel mai bun restaurant din oraș. Restaurantul oferă
oaspeților specialitățile din carne de vită Irish Hereford Prime,
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 (cină) și de luni până
vineri, între orele 12:00 și 15:00 (prânz). Duminica este închis.
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.

GOURMET

10% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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 Sf.
Anton. Red Angus Steakhouse oferă o experiență personalizată,
ce 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.

GOURMET

Restaurant Vegan,
Vegetarian, Raw-vegan
10% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Satya este primul restaurant vegetarian apărut în București,
având o experiență de peste 8 ani de zile în promovarea
conceptului de hrană sănătoasă. Localizat în inima capitalei,
pe Bd. Banu Manta, restaurantul nostru oferă preparate
lacto-ovo-vegetariene, vegane și raw-vegane pregătite cu
ingrediente atent selecționate. În meniul nostru se regăsesc
influențe ale bucătăriei exotice indiene, libaneze, mexicane,
italiene și românești, întrucât credem în importanța varietății
și a creativității, ce face din alimentația vegetariană o plăcere
de nerefuzat. În prepararea rețetelor folosim condimente din
cele mai alese, sare roz Hymalaiană, făină integrală, ulei de
măsline, zahăr brun și alte asemenea alternative sănătoase la
ingredientele obișnuite regăsite pe piața locală.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul Satya din Bd. Banu Manta
nr. 25, sector 1, București, telefon: 0736.392.587.

GOURMET

15% reducere din nota de plată
10% pentru evenimentele private desfăşurate în
Sharkia Glass House
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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 estmediteraneană, pregătite cu cele mai proaspete și aromate
ingrediente. Numit după curentul estic din regiunea Levantin,
restaurantul, cu un cadru confortabil și călduros, oferă
tradiționalele specialități est-mediteraneene: de la hummus,
falafel sau tabbouleh, până la sirloin steak sau Viennese
schnitzel. 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, Dark Blå Bar, Pool Side Grill și Beach Bar. Micul
dejun în glass house: de luni până vineri între orele 06:30 și
10:30. Sâmbăta și duminica între orele 06:30 și 11:00. Prânzul și
cina, de luni până duminică, între orele 11:30 și 23:30.
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: 021.601.36.00.

GOURMET

Sole Restaurant
7% reducere din nota de plată
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Restaurantul Sole, situat la etajul 15 al clădirii Crystal Tower
din apropierea Pieței Victoriei, oferă oaspeților săi o panoramă
incredibilă asupra Bucureștiului. Restaurantul Sole beneficiază
și de o terasă de vară. Prin simfonia de lumini ambientale și
arhitecturale, spațiul creează, de la înălțimea celor 15 etaje
ale clădirii, o experiență unică. Panorama surprinde simbioza
perfectă între culoarea acestui spațiu și cea a orașului
scăldat în lumina purpurie a asfințitului. Starea de relaxare și
contemplare generată oaspeților de atmosfera restaurantului
este urmată de o adevărată senzație de încântare a simțurilor,
atunci când aceștia savurează delicioasele preparate culinare
create cu multă măiestrie de bucătarul șef, polonez la origine,
instruit și afirmat în celebrele restaurante londoneze.
Date de contact:
Oferta este valabilă în Sole Restaurant & Luna Bar din
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etaj 15, sector 1, București,
telefon: 021.313.74.74.

GOURMET

7% reducere din nota de plată
Welcome drink pentru mesele ce au loc în
intervalul orar 12:00-18:00
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
The Beef Club este un restaurant de 5 stele, dedicat celor care
apreciază rafinamentul și combinațiile de texturi și arome.
Propune un meniu premium dining, cu produse naturale,
ce urmărește să surprindă fiecare ingredient în momentul
său optim, când gustul și proprietățile nutritive ating cotele
ideale. Meniul the Beef Club are la bază cunoștințe valoroase
ale diferitor bucătari cu experiență câștigată în restaurante
premiate cu Stele Michelin. Și pentru că o mâncare bună cere
un vin pe măsură, aici clienții găsesc o varietate semnificativă
de vinuri, inclusiv o colecție specială cu vinuri premium.
Atmosfera este întreținută de acorduri de pian și completată
de o locație distinsă, ce îmbină cu succes elemente clasice și
industriale.
Date de contact:
Oferta este valabilă în restaurantul The Beef Club, din Str. Ermil
Pangratti nr. 30A, sector 1, București, telefon: 0788.904.244.

GOURMET

10% reducere din nota de plată
Discountul nu se aplică țigaretelor.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Pentru a veni în întâmpinarea clienților cu un spațiu care
să permită cunoașterea poveștilor și culturii vinurilor, a fost
deschis VINEXPERT The Wine Bistro, care este locul ideal
pentru degustări private, petreceri între prieteni, evenimente
sau doar seri relaxante. Vinurile bune, platourile cu gustări
pentru vin, precum și somelierii pricepuți creează o atmosferă
specială. Peste 3000 de vinuri din România și din întreaga
lume! Meniu de coffee shop, disponibil dimineața de la ora
8:00. Meniul zilei, inclusiv în varianta vegetariană, în intervalul
12:30 – 15:00. Meniu à la carte diversificat. Toate rețetele
parteneriate cu vinurile Casei! 100 de vinuri la pahar, cea mai
bogată selecție din oraș! Evenimente private și corporate
conform conceptului „Continentele Gustului”, bazate pe live
cooking show realizat în bucătărie deschisă.
Date de contact:
Oferta este valabilă în The Wine Bistro de pe Calea Victoriei
nr. 155, bloc D1, sector 1, București, telefon: 0744.481.307.

GOURMET

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se aplică țigaretelor.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Magazinele VINEXPERT oferă cea mai bună selecție de vinuri
premium, dar și cea mai bogată colecție destinată iubitorilor,
cunoscătorilor și colecționarilor. Aici clienții găsesc cea mai
bună selecție de vinuri românești premium, marile Châteauuri din Franța, mărci internaționale de renume și cele mai
bune vinuri din Lumea Nouă. În categoria super premium,
VINEXPERT oferă vinuri cu adevărat speciale, unele dintre
acestea fiind produse în cantități foarte mici și serii limitate.
Pe lângă acestea, pot fi găsite și vinuri românești de colecție,
VINEXPERT fiind singura rețea de magazine ce deține vinuri
de până la 70 de ani vechime. The Wine Bistro Vinexpert vă
așteaptă pentru degustări private, petreceri între prieteni,
evenimente sau doar seri relaxante.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinele VINEXPERT din: Galeria
VINEXPERT, Bd. Octavian Goga nr. 24, bloc M62, sector 3,
București, telefon: 0742.066.029; Atelier VINEXPERT, Unirea
Shopping Center, subsol, Piața Unirii nr. 1, sector 3, București,
telefon:

0744.332.208;

VINEXPERT

The

Wine

Bistro,

Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, sector 1, București, telefon:
0744.481.307; VINEXPERT Vino Vero, Str. Napoca nr. 13,
Cluj-Napoca, telefon: 0264.592.289. Oferta este valabilă şi pe
www.vinexpert.ro

GOURMET

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
La Vinorama clienții găsesc o selecție unică de vinuri premium
importate direct de la crame din Argentina, Austria, Franța,
Italia, Portugalia și Spania. Din dorința de a promova valori
precum tradiție, calitate și respect față de natură, multe dintre
vinuri poartă amprenta bio, deoarece sunt rezultatul practicilor
biologice în viticultură, iar unele dintre acestea sunt produse
în biodinamism sub atestate recunoscute la nivel internațional
(Demeter și Biodyvin). De asemenea, la Vinorama clienții vor
descoperi nenumărate vinuri cu peste 90 de puncte acordate
de cei mai renumiți critici ai domeniului: Robert Parker, James
Suckling, Stephen Tanzer. Magazinul Vinorama asigură condiții
optime pentru păstrarea vinului prin dispunerea în plan
orizontal a sticlelor; de asemenea spațiul a fost amenajat cu
scopul de a organiza degustări.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul Vinorama din Domenii Park,
Str. Copilului nr. 6-12, sector 1, București, telefon: 021.794.25.60 și
pe www.vinorama.ro

CĂLĂTORII

CĂLĂTORII

20% reducere pentru asigurările de călătorie
Discountul oferit nu poate fi cumulat cu alte reduceri
acordate de companie cu privire la acest produs.
Compania de asigurări Allianz-Țiriac, membră a grupului Allianz
– unul dintre liderii mondiali în domeniul serviciilor financiare de
asigurări – se remarcă prin stabilitate financiară, notorietate și
apreciere pentru performanțele înregistrate constant de-a lungul
celor 20 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 site-ul www.allianzdirect.ro,
prin introducerea codului: MasterCard.

CĂLĂTORII

3% reducere din valoarea facturii de service
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Autoworld este dealer autorizat Audi, Volkswagen, Volkswagen
Autovehicule Comerciale și Das WeltAuto. Compania care
însumează 150 de angajați este situată în Cluj-Napoca și are
două sedii: showroom-ul Autoworld Audi din Calea Turzii nr.
249 și showroom-ul Volkswagen din Calea Florești nr. 145. În
cei peste 20 de ani de existență, Autoworld a ocupat poziția
de lider pe piața locală de import pentru mărcile pe care le
reprezintă. Motto-ul companiei, „Excelență prin pasiune“, se
regăsește și în motivația echipei de service, a cărei principală
preocupare este grija față de nevoile clienților. Cele două
service-uri autorizate, Audi și Volkswagen, au primit de-a
lungul vremii recunoaștere internațională.
Date de contact:
Oferta este valabilă în Autoworld Volkswagen din Calea Florești
nr. 145, Cluj-Napoca, telefon: 0264.207.400 și Autoworld Audi
din Calea Turzii nr. 249, Cluj-Napoca, telefon: 0264.502.600.

CĂLĂTORII

20% reducere la închirierile auto în România
Titularii cardurilor trebuie să îndeplinească termenii și
condițiile Avis.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Cu aproape 70 de ani de experiență în domeniul închirierilor
auto, Avis deservește milioane de clienți anual, printr-o rețea
care cuprinde peste 165 de țări. În România, compania este
prezentă de peste 20 de ani, oferind servicii de închirieri auto
în 12 dintre cele mai importante orașe. Autoturismele pot fi
preluate de la unul dintre cele 17 birouri Avis din aeroporturile
internaționale și din centrele orașelor, sau pot fi livrate la
adresele clienților.Avis România deține o flotă ce cuprinde
o gamă variată de autoturisme noi, potrivite pentru orice
călătorie de agrement sau de afaceri.
Date de contact:
Oferta este valabilă pentru închirierile auto în Arad, Bacău,
Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Oradea,
Pitești, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara. Mai multe detalii
sunt

disponibile

la

numărul

de

telefon:

e-mail: reservations@avis.ro și pe www.avis.ro

021.210.43.44,

CĂLĂTORII

Pentru orice pachet de servicii de Leisure
*(vacanță) personalizat, se va oferi o reducere
de 10 euro la valoarea biletului de avion și 5% la
valoarea celorlalte servicii
Asistență turistică 24/7
Acces GRATUIT la platforma Travlist, aplicație de
Business Travel
Oferta nu este valabilă pentru achiziționarea pachetelor
sociale sau a altor pachete supuse deja unor oferte speciale.
Liderul agențiilor de turism de corporate travel și leisure
din România, Happy Tour, se remarcă de 20 de ani prin
excelență în furnizarea serviciilor de business travel și
vacanțe și prin profesionalismul consultanților săi. Serviciile
Happy Tour includ bilete de avion, cazări, organizarea team
building-urilor și evenimentelor corporate precum și pachete
de vacanță în România și străinătate. Serviciile complementare
includ asistență telefonică 24h/7, bilete de tren, transferuri,
închirieri mașini, protocol aeroport, asigurări de călătorie
și intermedierea obținerii vizelor. În 2015, Happy Tour a fost
desemnată “cea mai sigură agenție de turism din țară” și
a primit distincția “Outstanding Achivement Award” din
partea FCm Travel Solutions, compania numărul 1 de Travel
Management în Europa.
Date de contact:
Oferta este valabilă în agențiile Happy Tour din: Polona
Business Center, Str. Polonă nr. 68-72, recepția 2, etaj 4, sector 1,
București, telefon: 021.307.06.00 / Fax: 021.307.06.40; Bd. Tomis
nr. 67, Constanța, telefon: 0241.661.044 / Fax: 0241.661.032;
Bd. Republicii nr. 122, Bl. 16B2, Ploiești, telefon: 0244.536.374 /
Fax: 0244.517.985.

CĂLĂTORII

10% reducere din valoarea rezervării
Discountul se aplică doar pentru tarifele disponibile
pe site-ul www.cityhotels.ro
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Hotelul CITY Plaza este localizat în imediata apropiere a
Parcului Central, a Primăriei Cluj-Napoca și a centrului istoric.
Hotelul oferă acces rapid către zonele de interes turistic,
restaurante, baruri și terase, universități și instituții publice.
Avantaje Hotel CITY Plaza: localizare ultracentrală, o parcare
privată generoasă, cu control acces și supraveghere video,
camere și apartamente cu design distinct, welcome package
în cameră la sosire (apă, ceai, cafea), serviciu concierge 24
h, mic dejun bufet bogat și diversificat, internet wireless
gratuit în fiecare cameră și în spațiile publice din hotel, săli de
evenimente cu toate dotările tehnice necesare, restaurant cu
specific internațional, zonă de relaxare Salute Per Aqua SPA,
serviciu de rent a car / transfer spre orice locație.
Date de contact:
Oferta

este

valabilă

în

hotelul

CITY

Plaza

din

Str.

Sindicatelor nr. 9-13, Cluj-Napoca, telefon: 0264.450.101,
e-mail: contact@cityhotels.ro

CĂLĂTORII

7% reducere pentru orice serviciu achiziționat
Pentru cazare, reducerea se aplică în cazul rezervărilor
efectuate pe reservations@hotelprivo.ro sau
www.hotelprivo.ro la tariful Best Available Rate.
Oferta nu se cumulează cu reducerile programului
„PRIVO Loyalty“.
Amplasat într-o zonă retrasă și liniștită, aproape de centrul
orașului Târgu Mureș, PRIVO este un concept hotelier în
care istoria și modernismul se completează reciproc pentru
a crea un stil distinct. Hotel PRIVO oferă oaspeților 46 de
camere și apartamente cu un design aparte, clasificate la
4 și 5 stele. În restaurantul PRIVO, ambianța elegantă și
cultura culinară propun o bucătărie internațională și cele mai
proaspete ingrediente regionale, interpretate într-o manieră
contemporană. Configurată în două spații, cu o cameră pentru
servirea vinurilor și o cameră dedicată depozitării și tezaurizării
pe termen lung, enoteca se adresează celor care caută o
experiență deosebită sau degustări profesionale. Hotelul oferă
posibilitatea organizării de conferințe, evenimente corporate
și private. Wellness Spa a fost conceput ca un spațiu de
relaxare, unde tonurile naturale creează o atmosferă de liniște
și revitalizare.
Date de contact:
Oferta
Doja

este
nr.

valabilă
27,

Târgu

în

hotelul
Mureș,

PRIVO,
telefon:

Str.

Gheorghe

0365.424.442,

e-mail: reservations@hotelprivo.ro, www.hotelprivo.ro

CĂLĂTORII

50% reducere pentru cazarea în apartamentul
Elite Presidential sau Royal
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Localizat la etajul opt al hotelului Radisson Blu București,
apartamentul Elite Presidential oferă oaspeților intimitatea de
care aceștia au nevoie. Facilități: dormitor matrimonial grandios
cu baie modernă deschisă, dormitor adițional confortabil, zonă
dining pentru 14 persoane, șemineu romantic, baie secundară,
baie pentru oaspeți, control climatic individual, suprafață
aproximativă: 200m². Apartamentul Royal este cel mai luxos
din București. Facilități: dormitor matrimonial și opțiune
pentru dormitoare conectate separat, living spațios cu un
perete de sticlă ce oferă o priveliște încântătoare către grădina
interioară, zonă dining pentru 6 persoane, bucătărie separată
complet echipată, zonă de lucru spațioasă, baie încăpătoare
cu saună privată, sistem high-tech care controlează luminile,
temperatura și draperiile, suprafață aproximativă: 270m².
Date de contact:
Oferta este valabilă în cazul cazării în apartamentul Elite
Presidential sau Royal din cadrul hotelului Radisson Blu
București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București,
telefon: 021.311.90.00.

CĂLĂTORII

10% reducere pentru serviciile de cazare
7% reducere pentru celelalte servicii achiziționate
Pentru cazare, reducerea se aplică în cazul rezervărilor
efectuate pe reservations@hotelprivo.ro sau
www.hotelprivo.ro la tariful Best Available Rate.
Oferta nu se cumulează cu reducerile programului
„PRIVO Loyalty”.
Simbol al conceptului hotelier PRIVO, Villa Csonka, construită
în stil Art Nouveau, marchează dialogul dintre vechi și nou
și reprezintă nucleul în jurul căruia a fost construit noul
ansamblu. Villa Csonka și parcul cu o suprafață de 3.500
mp sunt monumente istorice, iar restaurarea lor în perioada
2011-2013 a readus la viață o parte din atmosfera specifică a
anilor 1900 în Târgu-Mureș. Mobilată cu piese originale Thonet
și Art Deco recondiționate, cu o vechime de peste 100 de
ani, Villa Csonka dispune de trei camere și trei apartamente,
fiecare cu design unic, clasificate la 4 stele. Oaspeții cazați
în Villa Csonka au acces la toate facilitățile hotelului PRIVO:
internet WI-FI, restaurant cu bucătărie internațională, enotecă,
lobby bar, săli de conferințe, spa, parcare.
Date de contact:
Oferta
Doja

este
nr.

valabilă
27,

în

Villa

Târgu-Mureș,

Csonka,
telefon:

Str.

Gheorghe

0365.424.442,

e-mail: reservations@hotelprivo.ro, www.hotelprivo.ro

CĂLĂTORII

10% reducere la biletele de avion pe distanțe
scurte: București - Varșovia și București via
Varșovia către toate destinațiile din Europa.
Sunt incluse serviciile Economic, Premium și Businesss Class,
cu excepția rezervărilor O, U și L la Economic și tarifelor
promoționale SPC/FLY/PRO

10% reducere la biletele de avion pe distanțe lungi:
București via Varșovia către America de Nord și
Beijing.
Sunt incluse serviciile Premium și Business Class, cu excepția
tarifelor promoționale SPC/FLY/PRO
Oferta nu se aplică la rezervările O,U și L la clasa Economic
și nici nu se cumulează cu alte reduceri și promoții
CRAZY/SPC/FLY/PRO
LOT este o companie aeriană modernă din Europa care s-a
adaptat dinamic cerințelor pieței pentru a deveni liderul în
domeniul companiilor aeriene din Europa Centrală și de Est.
Îmbunătățindu-și constant rețeaua de rute și oportunitățile
de călătorie, LOT oferă conectivitate și este prima opțiune de
companie aeriană, nu doar pentru pasagerii din Polonia, ci și
pentru cei din alte țări europene, oferind zboruri cu o scurtă
escală în Varșovia către alte destinații din Polonia, Europa,
America de Nord și Asia. LOT combină modernitatea cu 87
de ani de experiență și tradiție și este prima companie aeriană
care operează cu cele mai avansate avioane din lume, Boeing
787 Dreamliner, deținând 6 astfel de aeronave, care oferă
zboruri din Varșovia către New York, Chicago, Toronto, Beijing
și Tokyo.
Date de contact:
Oferta este valabilă pe www.lot.com

BEAUTY

BEAUTY

10% reducere pentru orice produs sau serviciu
achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Saloanele Anastasia Beverly Hills oferă la cele mai înalte
standarde serviciile unei echipe de profesioniști într-un ambient
plăcut și relaxant. Anastasia Soare și-a dedicat întreaga viață
căutării echilibrului frumuseții naturale. A îmbinat metodele
ei și experiența în domeniul frumuseții cu linia de produse
inovatoare, pentru a crea chipul perfect. În saloanele din
București, pe lângă servicii de calitate și sprâncene perfecte,
clienții găsesc și o gamă variată de produse cosmetice și de
make-up.
Date de contact:
Oferta este valabilă în saloanele Anastasia Beverly Hills din:
Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D,
sector

1,

București,

telefon:

0741.151.152;

Radisson

Blu

Hotel, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon:
0755.747.339; Strada Lisabona nr. 11, sector 1, București,
telefon: 0754.974.987.

BEAUTY

10% reducere pentru orice serviciu achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație, în limita a 50% din valoarea produsului.
„Arhipelagul Bali“ din România - două oaze de relaxare și
frumusețe autentic asiatice pe Valea Prahovei, la Cornu și în
București, la Hotel Radisson Blu. Bali Spa Radisson Blu oferă
o gamă largă de tratamente corporale pentru reducerea
stresului, restabilirea sănătății și frumuseții. Poate fi privit ca
un loc de refugiu pentru regăsirea echilibrului. Dedicat celor
în continuă mișcare, oamenilor de afaceri sau cuplurilor. Locul
ideal pentru regenerarea trupului și a sufletului. Bali Spa Cornu
este centrul de slăbire, wellness și relaxare așezat în zona submontană 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 saloanele Bali Spa din Hotel Radisson
Blu, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon:
021.601.37.80 și Str. Stadionului nr. 349, comuna Cornu, județul
Prahova, telefon: 0244.367.053.

BEAUTY

Un cadou rafinat constând într-un produs al unuia
dintre brandurile de lux din Parfumeriile BEAUTIK
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Beautik Haute Parfumerie, o poveste despre stil și eleganță în
care parfumurile exclusiviste spun povești, conturează amintiri
și transmit emoții. Conceptul Beautik Haute Parfumerie îmbină
arta parfumeriei cu tradiția și aerul aristocratic al colecțiilor
deținute. Arome calde, sofisticate, concepte avangardiste
sunt reunite într-o interpretare sinonimă cu luxul și eleganța.
Beautik Haute Parfumerie este Furnizor Oficial al Casei Regale
a României, titlu care certifică astfel, excelența în parfumerie
și serviciile impecabile oferite. În cele 3 magazine, clienții pot
descoperi universul Beautik Haute Parfumerie, lăsându-se
învăluiți de profunzimea și atemporalitatea parfumurilor și își
pot crea propria semnătură olfactivă!
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinele BEAUTIK Haute Parfumerie
din: Băneasa Shopping City, Șos. București-Ploiești nr. 42D,
sector 1, București, telefon: 031.425.29.57; Str. Aviator Radu
Beller nr. 9, sector 1, București, telefon: 031.432.70.15 și
Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, București,
telefon: 031.425.76.72.

BEAUTY

20% reducere la toate serviciile SPA
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Din 2007, echipa de medici și terapeuți specializați a Del Mar
Medical Spa oferă clienților programe complexe pentru un stil
de viață sănătos, stress management și programe holistice de
detoxifiere a organismului (în parteneriat cu Iconic Health).
Clienții pot beneficia de hidrocolonoterapie, consultații de
nutriție, tratamente spa tradiționale (masaj suedez, deep
tissue, drenaj limfatic, Hot Stone therapy, Chi Massage therapy
etc.), precum și de terapii în Capsula Dermalife Spa Feng-Shui.
La granița dintre sănătate și frumusețe se află antrenamentele
pe Power Plate, aparatul de fitness al viitorului. Clienții pot
opta și pentru Intraceuticals, un sistem revoluționar, noninvaziv, pe bază de oxigen hiperbaric, acid hialuronic și
vitamine esențiale, completat de radiofrecvența tripolară, cea
mai avansată metodă de refacere a fermității pielii.
Date de contact:
Oferta este valabilă în Del Mar Medical Spa din Șos. Nordului
nr. 82-92, sector 1, București, telefon: 0724.353.579.

BEAUTY

20% reducere pentru toate terapiile
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.

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.

BEAUTY

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Elysée își invită clienții să pătrundă într-o lume aparte, unde vor
descoperi noi repere și semnificații. Esențe artizanale, aflate
pe liste de așteptare în întreaga lume, cele mai bune linii de
îngrijire corporală, alături de accesorii sofisticate, sunt expuse
într-o ambianță unică, ideală pentru acele momente speciale.
Într-o atmosferă unică, iubitorii esențelor rare evadează din
cotidian pe note muzicale și olfactive de excepție. Elysée
este un univers extrasenzorial care face diferența printr-o
ambianță specială și servicii excelente de consultanță. Elysée.
O destinație creată să inspire. O destinație de care oricine se
va îndrăgosti.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinele Elysée din: JW Marriott
Bucharest Grand Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5,
București, telefon: 021.311.52.52; Calea Victoriei nr. 39, sector 1,
București, telefon: 021.310.10.33.

BEAUTY

10% reducere pentru orice serviciu achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Elysée Retreat reprezintă o oază unică de relaxare, un
adevărat elixir pentru simțuri. Într-o atmosferă discretă
și decor exotic, Elysée Retreat își poartă clienții către noi
experiențe multisenzoriale. O destinație ce oferă tratamente
exclusiviste, masaje complexe, personalizate sau pur și simplu
un loc de evadare din cotidian, pentru un răsfăț binemeritat.
Inspirate din medicina tradițională asiatică cu accente de
terapie modernă, tratamentele Elysée Retreat sunt destinate
reinstalării echilibrului pentru minte și suflet. Locul unde grijile
cotidiene dispar ca prin minune, Elysée Retreat reprezintă o
destinație pentru cei în căutarea liniștii interioare și a relaxării
desăvârșite.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul Elysée Retreat din:
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București, în incinta
Hotelului JW Marriott, telefon: 021.313.16.40.

BEAUTY

15% reducere în puncte bonus cu care se pot plăti
servicii în oricare dintre saloanele Gett‘s Color Bar
Punctele bonus se pot acumula prin cumpărarea de servicii,
produse profesionale, abonamente, Gift Certificate și prin
recomandarea de noi membri.
Punctele se pot acumula începând cu prima vizită.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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 CERTIFICATE,
cecul 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 ColorBar: Afi Palace
Cotroceni, Str. Vasile Milea nr. 4, parter, București, telefon:
0724.442.222; București Mall, Calea Vitan nr. 55-59, București,
telefon: 0729.777.292; Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin
nr. 3-5, nivel 1, București, telefon: 0729.777.477 și Iulius Mall
Cluj, Str. Al. Vaida-Voievod nr. 53-55, Cluj-Napoca, telefon:
0729.777.200.

BEAUTY

15% reducere în puncte bonus cu care
se pot plăti servicii în oricare dintre saloanele
GETT’S Hair Studio
Punctele bonus se pot acumula prin cumpărarea de servicii,
produse profesionale, abonamente, Gift Certificate și prin
recomandarea de noi membri.
Punctele se pot acumula de la prima vizită.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
GETT’S, un veritabil trend setter în domeniul serviciilor de
înfrumusețare din România, este liderul de 19 ani pe piața
locală și deține un lanț de 7 saloane de înfrumusețare ce
oferă servicii complete day spa – hair & beauty, atât pentru
doamne, cât și pentru domni. Are în portofoliu 2 branduri:
GETT’S Hair Sudio-5*****, pentru locații exclusiviste și GETT’S
Color Bar 4****, pentru centre comerciale, 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 160 de
profesioniști, a înregistrat un număr de 83.600 clienți/servicii
la sfârșitul anului 2015.
Date de contact:
Oferta este valabilă în saloanele GETT’S Hair Studio din:
JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Calea 13 Septembrie
nr. 90, sector 5, București, telefon: 0729.777.291; Hotel
Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București,
telefon: 0729.777.293; Incity Residences, Calea Dudești nr. 188,
sector 3, București, telefon: 0729.777.000.

BEAUTY

10% reducere pentru orice serviciu achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Miko este un brand binecunoscut în domeniul frumuseții, al
terapiilor anti-aging și al întreținerii corporale, asociat cu
eleganța, luxul și calitatea. Miko înseamnă calitate, eleganță,
lux. Miko pune la dispoziția clienților interioare princiare,
dotate cu cele mai performante echipamente (Cellu M6, Silm
Up Drain, Slim Up Ultra, LuxoMed, Huber, Velashape) și o
varietate de servicii: hairstyle, cosmetică, tratamente corporale
personalizate, tratamente anti-aging, masaj, împachetări,
fitness, solar, manichiură, pedichiură.
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 Palace din Str. Nicolae Iorga nr. 19, sector 1, București,
telefon: 021.212.92.50 și Miko Spa din Str. Nicolae Caramfil
nr. 51, sector 1, București, telefon: 021.233.44.46.

BEAUTY

10% reducere pentru orice serviciu achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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
Caramfil nr. 51, sector 1, București, telefon: 021.233.44.46.

BEAUTY

10% reducere pentru orice serviciu achiziționat
Oferta nu este valabilă pentru abonamente sau pachetele
speciale.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
PATIO este salonul de înfrumusețare unde clienții își pot
împrospăta frumusețea naturală, oferindu-și binemeritate
momente de răsfăț într-un ambient plăcut și relaxant din
Băneasa Shopping City, în zona Galeria Feeria. Locația este
amenajată special pentru a oferi clienților momente de confort
și intimitate. O ședință de înfrumusețare la PATIO este cel
mai bun mod de a scăpa din jungla urbană și de a beneficia
de servicii premium, oferite de o echipă dedicată. Pe lângă
serviciile de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură și machiaj,
PATIO oferă în exclusivitate în Băneasa Shopping City și
servicii de solar, tatuaje cosmetice și extensii de gene fir cu fir.
Date de contact:
Oferta este valabilă în salonul PATIO din Băneasa Shopping
City – Galeria Feeria, Șos. București-Ploiești nr. 44A, sector 1,
București, telefon: 0729.990.405, e-mail: office@patiostudio.ro,
www.patiostudio.ro

BEAUTY

15% reducere pentru orice produs achiziționat
25% reducere pentru deținătorii de carduri
Royal Passport
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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

BEAUTY

10% reducere pentru orice serviciu achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Situat la ultimele două nivele ale hotelului CITY Plaza
din

Cluj-Napoca,

cu

o

panoramă

superbă

deasupra

orașului și o atmosferă caldă și tonifiantă, Salute Per
Aqua SPA este un spațiu dedicat în întregime relaxării.
Facilitățile & Serviciile oferite în cadrul Salute Per Aqua SPA:
• Piscină panoramică
• Jacuzzi
• Saună
• Sală de fitness
• Servicii de masaj
• Servicii de coafură
• Servicii de manichiură și pedichiură
Date de contact:
Oferta este valabilă în Salute Per Aqua SPA din hotelul CITY
Plaza, etaj 6, Str. Sindicatelor nr. 9-13, Cluj-Napoca, telefon:
0264.450.101, e-mail: spa@cityhotels.ro

BEAUTY

10% reducere pentru orice serviciu achiziționat
Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Thai Therapy este un loc unde pot fi descoperite pe deplin
beneficiile masajului tradițional thailandez, acesta dispunând
de o gamă de servicii rafinate. Este un loc elegant, suav, care
comunică prospețime, relaxare și echilibru. Personalul centrului
este alcătuit din specialiste în masaj thailandez, absolvente ale
Academiei Regale din Thailanda. La Thai Therapy există nouă
spații dedicate stării de bine și relaxării. Un buchet de miresme
și beneficii cu tradiție milenară. Saloanele poartă numele unor
flori și plante care sunt folosite în cultura orientală: Sesame,
Jasmin, Ginger, Peppermint, Papaya, Patchouli, Lotus Room
(masaje de relaxare şi terapeutice), Gardenia Room (un living
elegant) și Water Lilly Room (saună).
Date de contact:
Oferta este valabilă în salonul Thai Therapy din Str. Emil
Racoviță nr. 5, Cluj-Napoca, telefon: 0364.737.829.

BEAUTY

20% reducere la manoperă pentru toate serviciile
beauty
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Vestige-atelier complet de frumusețe oferă o experiență
desăvârșită de servicii de înfrumusețare și estetică, consiliere
cu specialiști recunoscuți (Vestige Beauté), cursuri de
calificare și perfecționare în cele mai solicitate servicii și
tratamente beauty (Vestige Académie), showroom cu creații
ale unor designeri vestimentari recunoscuți (Vestige Prêt-àPorter), dar și ateliere speciale pentru public (Atelier Modă și
Stil, Atelier Automakeup). Vestige Centre Ville redescoperă
gingășia, eleganța și strălucirea feminină într-un nou atelier
complet de frumusețe, mai aproape de inima orașului. Cu
fiecare nouă experiență, frumusețea ascunsă și feminitatea
cuceritoare se revelează în cele mai mici detalii, prin servicii
profesionale de top și susținerea unor branduri recunoscute.
Gingașă...

Grațioasă...

Puternică...

Rebelă...

Misterioasă…

Magnifică... Originală!
Date de contact:
Oferta este valabilă în centrele beauty: Vestige-Atelier Des
Beaux Arts, Str. Constantin Brâncuși nr. 126, Cluj-Napoca,
telefon: 0364.110.220 și Vestige Centre Ville, Str. Iuliu Maniu
nr. 4, Cluj-Napoca, telefon: 0364.102.914.

CADOURI

CADOURI

8% reducere pentru orice produs achiziționat
Oferta se poate cumula cu alte reduceri existente în locație,
precum și pe site-ul www.floria.ro
Floria.ro este locul preferat al florilor proaspete, importate de la
producători recunoscuți pe plan mondial și îmbinate în buchete
și aranjamente originale de designeri profesioniști. Floria.ro a
primit de patru ori titlul de Florăria Online a Anului, în 2011,
2013, 2014 și 2015 în cadrul Galei Premiilor de e-Commerce.
Din mai 2015, Floria.ro este Furnizor Oficial al Casei Regale a
României. Floria.ro este ajutorul de încredere al clienților săi,
atunci când aceștia doresc să facă pe cineva fericit. Pentru că
prin intermediul Floria.ro oricine poate trimite flori, cu livrare
gratuită, în peste 140 de orașe din țară (în maximum 2 ore) și
oriunde în Europa în 24 de ore și, în plus, poate ajuta la salvarea
naturii sălbatice din România pentru că 1% din vânzările Floria
sunt donate lunar către organizația WWF - România.
Date de contact:
Oferta este valabilă în florăria Floria din Str. Ion Câmpineanu
nr. 22, sector 1, București, telefon: 0746.746.746, Str. Intrarea
Bitolia, sector 1, București, telefon 021.311.96.96, precum și pe
www.floria.ro. Pentru mai multe detalii, intră pe www.floria.ro
sau sună la oricare dintre numerele de telefon: *9595 (mobil)
și 021.300.95.95 (fix).

CADOURI

8% reducere pentru aranjamentele florale
10% reducere pentru evenimentele private sau
corporate
Livrare gratuită în Cluj-Napoca
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.

Florăria Florissima oferă clienților săi buchete și aranjamente
florale creative și consiliere gratuită. Consultanții Florissima
îndrumă clienții în alegerea aranjamentelor florale, atât în
cadrul florăriei, în zona special amenajată pentru discuții
într-o ambianță primitoare, cât și în spațiul în care urmează
să aibă loc evenimentul. De asemenea, se pot face și comenzi
telefonice de buchete sau aranjamente florale, iar livrarea în
orașul Cluj-Napoca este gratuită. Pentru cei cărora timpul nu le
permite să îi treacă pragul, florăria îi așteaptă pe pagina oficială
de Facebook, Florissima, sau pe site-ul www.florissimacluj.ro,
pentru a alege ceea ce li se potrivește și a putea transmite
povestea lor.
Date de contact:
Oferta este valabilă în florăria Florissima din Bd. 1 Decembrie
1918 nr. 142, în incinta Hipermarketului CORA, Cluj-Napoca,
0364.411.655.

CADOURI

8% reducere pentru orice produs achiziționat
Oferta nu este valabilă pentru achizițiile online.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Pentru cei care își doresc o grădină spectaculoasă ca în povești,
Garden Center Flower Time este alegerea ideală.Varietatea
de plante autohtone care se înmulțesc și cresc sau plante
exotice unicat este completată de ghivece de diferite forme și
materiale, precum și mobilier de grădină. Garden Center Flower
Time comercializează și unelte pentru grădinărit, sămânță
de gazon, dar și gazon rulou, pământ de diverse sortimente,
specific diferitelor grupe de plante, accesorii decorative și
cadouri potrivite pentru casă și grădină. Unul dintre cele mai
importante servicii pe care compania le pune la dispoziție este
proiectarea și amenajarea de grădini și spații verzi.
Date de contact:
Oferta este valabilă în Garden Center Flower Time din Polus
Center, Str. Avram Iancu nr. 492-500, Comuna Florești,
Cluj-Napoca, telefon: 0264.231.808.

CADOURI

8% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Florăriile Magnolia pun la dispoziția clienților o gamă variată
de buchete de flori și aranjamente pentru orice ocazie,
concepute de floriștii Magnolia care au reușit ca, prin creațiile
lor, să aducă simpla expresie de „comercializare de flori“ la
nivelul de artă florală. Magnolia deține un lanț de florării în
Transilvania și București, precum și directoratul Interflora al
celei mai mari rețele de peste 150.000 de florării care livrează
flori în România în maximum 4 ore și oriunde în lume, în peste
140 de țări, în maximum 24 de ore. Magnolia colaborează cu
cele mai profesioniste florării internaționale, facilitând astfel
livrările de flori oriunde în lume, în cel mai scurt timp.
Date de contact:
Oferta este valabilă în florăriile Magnolia din: Str. Buzești
nr. 55, sector 1, București, telefon: 021.311.13.36; Bd. București
nr. 5, Baia Mare, telefon: 0262.708.481, 0746.504.981; Piața Petru
Rareș nr. 8, Bistrița, telefon: 0263.23.05.09; Centrul Comercial
Coresi, Str. Turnului nr 5, Brașov, telefon: 0268.706.977; Iulius
Mall, Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, Cluj-Napoca,
telefon: 0264.55.20.42; Kaufland Mănăștur, Str. Câmpului
nr. 9-19, Cluj-Napoca, telefon: 0264.42.57.40; Piața Ștefan
cel Mare nr. 5, Cluj-Napoca, telefon: 0264.59.28.30; Polus
Center, Str. Avram Iancu nr. 492-500, Cluj-Napoca, telefon:
0264.50.46.27; Sigma Shopping Center, Str. Republicii nr. 109,
Cluj-Napoca, telefon: 0264.50.40.32; Str. Nufărului nr. 28A,
Oradea, telefon: 0756.158.158; Str. Rovinari nr. 11, Târgu-Mureș,
telefon: 0265.26.45.02. Oferta este valabilă și pentru achizițiile
online pe www.magnolia.ro

CADOURI

10% reducere pentru orice produs achiziționat
5% reducere pentru evenimente
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Atelierul de design floral Olla a luat naștere în anul 2011 ca o
mică afacere de familie. Dragostea pentru frumos, pasiunea
pentru flori, dorința ca fiecare aranjament floral să fie o
piesă de artă unică sunt elementele care ne definesc. În luna
decembrie 2015, Olla a primit titlul de Furnizor al Casei Regale
a României. Clienții beneficiază de serviciile noastre, atât
pentru business, cât și pe plan personal.
Olla pentru Business:
• Decor floral pentru birou, recepție, evenimente.
• Cadouri: aranjamente florale, buchete, sculptură florală,
vouchere de participare la workshop-uri de creație în atelierul
Olla.
• Atelier de design (teambuilding desfășurat în companie).
Olla pentru Familie:
• Decor floral pentru evenimente private (nuntă, botez,
aniversare).
• Cadouri: aranjamente florale, buchete, sculptură florală,
vouchere de participare la workshop-uri de creație în atelierul
Olla.
• Dezvoltare personală prin workshop-uri de creație.
• Flori pentru acasă pe bază de abonament.
Date de contact:
Oferta este valabilă pe www.ollaart.ro și la atelierul din
Șos. Pipera nr. 59, sector 2, București, telefon: 0723.010.037.

DECO

DECO

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Bazele conceptului de design scandinav s-au cristalizat în anii
’50 și tot atunci a luat naștere și BoConcept în Danemarca,
devenind între timp un sinonim pentru design-ul scandinav
de calitate. Dincolo de mobilier și accesorii, BoConcept oferă
un răspuns la nevoia de frumos, minimalism și funcționalitate
și le îmbină armonios într-un concept integrat. Bo în limba
daneză înseamnă viață, iar arhitecții și specialiștii în design
interior sunt pregătiți să le ofere clienților soluții de amenajare
personalizate și adaptate stilului de viață pe care și-l doresc.
BoConcept are 250 de magazine în 60 de țări din întreaga
lume. De la unele dintre cele mai mari locuințe din lume până
la garsoniere cochete de câțiva metri pătrați, design-ul Bo este
conceput pentru a fi cât mai ușor de personalizat.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul BoConcept din Galeriile
Mobexpert Băneasa, Șos. București-Ploiești nr. 44C, sector 1,
București, telefon: 021.310.64.19, www.boconcept.ro

DECO

12% reducere la amenajări inteligente
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
De peste 20 de ani, Delta Studio reflectă pasiunea pentru
locuirea de înaltă calitate printr-o gamă completă de produse
și sisteme pentru amenajări de interior. În permanență
adaptat la cele mai noi tendințe din lumea designului,
portofoliul Delta Studio cuprinde toate produsele necesare
unei amenajări inspirate: de la finisaje (plăci ceramice,
mozaic, parchet) la mobilier (românesc și de import), uși,
obiecte sanitare, radiatoare, textile, corpuri de iluminat și
decorațiuni. Consultanții și arhitecții Delta Studio se implică
în fiecare proiect cu entuziasm, generând execuții impecabile
și amenajări de top. Site-ul www.deltastudio.ro este creat ca
un showroom virtual ce cuprinde mii de produse și numeroase
idei de amenajare pentru fiecare spațiu.
Date de contact:
Oferta este valabilă în showroom-urile Delta Studio din București,
Brașov, Pitești, Ploiești, Piatra Neamț, Constanța și Iași. Adresele
se regăsesc pe site-ul www.deltastudio.ro

DECO

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Danezii de la FLEXA au o tradiție de peste 40 de ani în
producția de mobilă și accesorii pentru copii și dezvoltă soluții
complete pentru camera celor mici, ținând cont de nevoile
acestora și de faptul că, odată ce cresc, gusturile și aspirațiile
lor se schimbă. Din acest motiv, mobilierul FLEXA crește
împreună cu ei, folosind conceptul de modularitate în cele
mai ingenioase moduri. De mai bine de șase ani, designerii
interiori de la showroom-ul FLEXA din București au făcut sute
de proiecte de amenajări și au fost primiți cu căldură în casele
unde răsună râsul celor mici. Pe baza unei simple schițe de
cameră, specialiștii FLEXA pot realiza un proiect personalizat
și adaptat atât nevoilor și vârstei celor mici, cât și spațiului și
bugetului avut la dispoziție.
Date de contact:
Oferta este valabilă în magazinul FLEXA din Galeriile
Mobexpert Băneasa, Șos. București-Ploiești nr. 44C, sector 1,
București, telefon: 021.310.64.17, www.fleximo.ro

DECO

10% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
My House este, de 17 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 în magazinul My House din Calea
Dorobanților nr. 168, sector 1, București, telefon: 021.231.65.15.

BUSINESS și
DEZVOLTARE
PERSONALĂ

BUSINESS și DEZVOLTARE PERSONALĂ

10% reducere pentru abonamentele AvocatNet
Premium
Discountul se poate cumula cu alte reduceri.
AvocatNet Premium se adresează IMM-urilor și profesioniștilor
care au nevoie de informații legislative.Produsul include un
serviciu de alertare zilnică privind modificările legislative
importante, astfel încât clienții să cunoască în permanență
cadrul legal în care trebuie să își desfășoare activitatea ca
persoane juridice. Pe lângă alertele zilnice, AvocatNet Premium
realizează o serie de analize și articole exclusive din domeniile
contabil, financiar, fiscal, economic, dreptul muncii, SSM, PSI
etc. Materialele sunt concepute în colaborare cu experți în
domeniu și explică pe înțelesul nespecialiștilor cadrul legal de
funcționare al persoanelor juridice.
Date de contact:
Oferta este valabilă pe site-ul www.avocatnet.ro,
telefon: 0766.187.907.

BUSINESS și DEZVOLTARE PERSONALĂ

10% reducere pentru traduceri autorizate
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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, sector 1,
București, telefon: 021.340.22.63 și Agenția Vitan, Str. Foișorului
nr. 11, bl. F7C, scara 2, etaj 1, ap. 42, sector 3, București, telefon:
021.327.56.17.

BUSINESS și DEZVOLTARE PERSONALĂ

5% reducere pentru orice produs achiziționat
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
librarie.carturesti.ro completează online, în modul cel mai
fericit, rețeaua Librăriilor Cărturești din țară. Este un brand
românesc puternic care oferă soluții alternative inteligente
pentru nevoile culturale ale comunității. librarie.carturesti.
ro pune la dispoziția clienților o arie largă de produse
tradiționale: carte (românească și străină), muzică sau film, dar
este foarte performant și în zonele mai rafinate ale produselor
de papetărie, ceai, accesorii, jocuri și jucării, gastro sau vin.
Serviciile de bază sunt excelente. Iată câteva dintre ele:
• Livrare în 24h pentru o selecție de peste 14.000 de produse
• Livrare cu bicicleta în aceeași zi cu plasarea comenzii (serviciu
valabil exclusiv în București)
• Împachetare gratuită a coletelor destinate cadourilor
Date de contact:
Oferta este valabilă exclusiv în librăria online:
librarie.carturesti.ro

BUSINESS și DEZVOLTARE PERSONALĂ

10% reducere din tarifele publicate pentru
organizarea evenimentelor corporate sau private
în cadrul hotelului Radisson Blu, București
Discountul 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.
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
Oaspeții Centrului de Conferințe din cadrul hotelului Radisson
Blu București se pot bucura de un design ultra-modern și
facilități de ultimă generație. Aflat într-un spațiu extins, la
mezanin, Centrul de Conferințe reprezintă locația perfectă
pentru conferințe la scară largă, evenimente corporate
sau private. Acest spațiu oferă diferite facilități: 11 săli de
conferințe (fiecare cu o suprafață aproximativă de 50m²),
sală pentru recepții (cu o suprafață aproximativă de 540m²,
putând fi împărțită în două săli mai mici de aproximativ 270m²
fiecare), Centrul Business complet și modern echipat, pachete
de conferință personalizate, coordonatori dedicați, internet
gratuit de mare viteză, tehnologie ultra-modernă în sala de
conferințe și lumină naturală.
Date de contact:
Oferta este valabilă în cazul organizării evenimentelor corporate
sau private în cadrul hotelului Radisson Blu București din Calea
Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, telefon: 021.311.90.00.

BUSINESS și DEZVOLTARE PERSONALĂ

15% reducere la cursurile de limbi străine și
română pentru străini
Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în
locație.
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, ap. 4, sector 1, București,
telefon: 0737.527.289, email: curs@champollion.ro

Mulțumim!

Ofertele sunt valabile până la data de 31 decembrie 2016.
Deși MasterCard® a depus diligențe rezonabile pentru
a selecta și verifica ofertele din acest program, precum
și furnizorii de servicii, MasterCard nu își asumă nicio
răspundere referitoare la disponibilitatea și calitatea
serviciilor oferite în cadrul acestui program sau cu privire
la evenimentele petrecute în timpul desfășurării serviciilor
din acest program. MasterCard recomandă să verifici
întotdeauna disponibilitatea ofertelor din acest program cu
furnizorii de servicii care le oferă.

