
احتفاالت من ذهب من 2 حتى 3 ديسمبر
العرضالتاريخاسم المتجر

عرض كومبوحتى 4 ديسمبرايروبوستيل

استرد نصف القيمة على كل شيءحتى 4 ديسمبرألدو شوز

استرد نصف القيمة على كل شيءحتى  4ديسمبرألدو أكسيسوريز

خصم من 25 ٪ حتى 50 ٪ على منتجات مختارةحتى 4 ديسمبرأثيليتس كو

حتى 3 ديسمبرتايبو
أقل من 50 درهمًا

عرض كومبو )قطعتين مقابل 50(
اشتِر واحد واحصل على الثاني مجانًا

عرض كومبوحتى 3  ديسمبرميكياجي

خصم من 25 ٪ حتى 75 ٪ على منتجات مختارةحتى 4 ديسمبرذا بودي شوب

 عرض خاص - خصم من 30 ٪ حتى 50 ٪حتى 4 ديسمبرفلورمار
)على منتجات مختارة(

خصومات ضخمة حتى 50 ٪ على منتجات مختارةحتى  4 ديسمبررومان

 عرض كومبو رسميحتى  4 ديسمبركشخة
)قطعتين مقابل 300 وقطعتين مقابل 300(

خصم من 25 ٪ حتى 50 ٪ على منتجات مختارةحتى 3 ديسمبرسكتشرز

خصم جزئي 30 ٪ على منتجات مختارةحتى 3 ديسمبرفيتفلوب

حتى 3 ديسمبرهش بوبيز
خصم من 25 ٪ حتى 60 ٪ على تشكيالت مختارة / 
خصم من 30 ٪ حتى 50 ٪ على تشكيالت مختارة / 

خصم ثابت بقيمة 40 ٪ على تشكيالت مختارة

خصم األربعاء األبيض على جميع متاجر سنتربوينتحتى 3 ديسمبرسنتربوينت

خصم جزئي من 25 ٪ حتى 50 ٪ على منتجات مختارةحتى 3 ديسمبركي كورنر

خصم حتى 50 ٪ على منتجات مختارة فقطحتى 4 ديسمبرايريس اوبتيكال

خصم من 30 ٪ حتى 50 ٪ على كل شيءحتى 4 ديسمبرالور كوزميتيكس

خصم حتى 50 ٪ على منتجات مختارة فقطحتى 4 ديسمبرإليسيان لالكسسوارات

خصم من 25 ٪ حتى 75 ٪حتى 4 ديسمبرسوكس كولليكشن

خصم من 30 ٪ حتى 50 ٪حتى 4 ديسمبرامبر هاوس

 سلطة دجاج بالبيري بسعر 50 درهمًا /حتى  3 ديسمبرال بريوش
شاملة ضريبة القيمة المضافة

استمتع بـ Fettuccine Ai Funghi بسعر حصري مقابل حتى يوم 3 ديسمبرشكسبير آند كو
50 درهمًا فقط

3 أطباق "قائمة الطعام الرئيسية" مقابل 50 درهمًاحتى 3 ديسمبرمطعم جيهانجيرز

هدية مع الشراء ألول 50 عميل، يوميًا لمدة 50يومًا!حتى 3 ديسمبرمينيسو

حتى 4 ديسمبركوتون اون بودي
عروض كومبو  .1

اشتِر واحد واحصل على الثاني مجانًا  .2
اشتِر واحد واحصل على الثاني مجانًا “50 ٪”  .3

حتى 4 ديسمبرالحكيم أوبتيكال
اشتِر 2 واحصل على 1 مجانًا )للعدسات الملونة(

اشتِر واحد واحصل على الثاني مجانًا )لإلطار 
والنظارات(

احصل على خصم 50 ٪ على مجوهرات المختارة.حتى 4 ديسمبرداماس
تطبق الشروط واألحكام

خصم من 25 ٪ حتى 65 ٪ على منتجاتنا.حتى 4 ديسمبرسكاي ماجيك

خصم حتى 50 ٪حتى 4 ديسمبرريڤولي آيزون

خصم 30 ٪ على كل شيءحتى 4 ديسمبرمونسون تشيلدرين

خصم 25 ٪ على كل شيءحتى 4 ديسمبرإتش آند إم

خصم من 25 ٪  حتى 50 ٪ على كل شيءحتى 4 ديسمبروومن سيكريت

تـطـبـق الـشـروط واألحـكـام. قـد يـتـغـيـر الـعـرض دون أي إشـعـار



العرضالتاريخاسم المتجر

عروض إضافية

 خصومات يوم األحد على النظارات الشمسيةحتى 3 ديسمبرمغربي أوبتيكال
من 20 ٪ حتى 50 ٪

أنفق 400 درهم، واحصل على 3 منتجات مجانية حتى3 ديسمبرباث آند بودي ووركس
للعناية بالجسم

وجبة مختارة + مشروب محدد = 50 درهمًاحتى 3 ديسمبريومي بلجيان وافل كافيه

خصم من 15 ٪ على كل القائمةحتى 3 ديسمبرمطعم وكافيه المارز 

خصم من 10 ٪ على كل القائمةحتى 3 ديسمبربيك العرب

خصم من 25 ٪ حتى 65 ٪ على منتجات مختارةحتى 4 ديسمبرأس أم واي كاي

العرض الموسمي – خصم 30 ٪حتى 13 ديسمبريونايتد فيرنيتشر

عرض خاصحتى 4 ديسمبردانوب هوم
خصم من 25 ٪ حتى 80 ٪

خصم ثابت 40 ٪ / اشتِر 1 واحصل على الثاني مجانًا حتى 4 ديسمبراليف ستايل – سنتربوينت
على منتجات مختارة

خصم حتى 50 ٪ على منتجات مختارةحتى 4 ديسمبرذا فيس شوب

خصم حتى 30 ٪ على كل شيءحتى 4 ديسمبرأكشن موبايل

خصم األربعاء األبيض على جميع متاجر سنتربوينتحتى 3 ديسمبرسنتربوينت

خصم جزئي من 25 ٪ حتى 50 ٪ على منتجات مختارةحتى 3 ديسمبركي كورنر

عرض هائل )اشتِر 3 واحصل على 3 مجانًا على كل حتى 1 ديسمبركيكو ميالنو
شيء( خصم 50 ٪ على منتجات مختارة

خصم من 30 ٪ حتى 50 ٪ على كل شيءحتى 4 ديسمبرمايديتا

خصم من 25 ٪ حتى 65 ٪ على منتجاتناحتى 4 ديسمبرسكاي ماجيك

خصم حتى 50 ٪حتى 4 ديسمبرريڤولي آيزون

خصم 30 ٪ على كل شيءحتى 4 ديسمبرمونسون تشيلدرين

خصم 50 ٪ على كل المنتجات ما عدا العودحتى 4 ديسمبرعبد الصمد القرشي

حتى 4 ديسمبرماركس أند سبينسر فوود

 اشتِر واحد واحصل على 1 بسعر جزئي
 اشتِر 2 واحصل على 1 مجانًا

 اشتِر 2 أو أكثر واحصل على خصم 20 ٪
عروض الباقة

خصم من 25 ٪ حتى 75 ٪حتى 4 ديسمبرلوفيزا

خصم 50 ٪ على كل المنتجاتحتى 4 ديسمبرعود ميالنو

خصم من 25 ٪ حتى 75 ٪حتى 28 ديسمبرصيدلية بووتس

خصم 40 ٪ ثابت على كل المنتجاتحتى 4 ديسمبرموجي

اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا على تصاميم مختارةحتى 4 ديسمبربوليس

حتى 4 ديسمبرنعومي
 خصم من 25 ٪ حتى 50 ٪

 اشتِر 2 بـ 199 درهمًا
اشتِر 2 بـ 149 درهمًا

عرض االستيراد الجزئي- اشتِر بقيمة 500 درهم حتى 14 ديسمبرهوم سنتر 
واحصل على 250 درهمًا

اشتِر 2 للحصول على 3 مجانًا على كل شيءحتى 3 ديسمبرأف جي 4 لندن

حتى 3 ديسمبرصيدلية ابن سينا
 اشتِر 1 واحصل على الثاني بنصف السعر

على منتجات مختارة

خصم 50 ٪ على مستحضرات التجميل المختارة

اشتِر 2 واحصل على 3 مجانًا حتى 4 ديسمبرأف جي 4 لندن 

3 أطباق »قائمة الطعام الرئيسية« مقابل 50 درهمًاحتى 3 ديسمبرمطعم جيهانجيرز

تـطـبـق الـشـروط واألحـكـام. قـد يـتـغـيـر الـعـرض دون أي إشـعـار


