
العرضالتاريخاسم المتجر

تـطـبـق الـشـروط واألحـكـام. قـد يـتـغـيـر الـعـرض دون أي إشـعـار

لغاية 31 ينايرأطعمة ماركس َوسبنسر 

 اشتِر 1 واحصل على 2 بنصف السعر
 اشتِر 2 واحصل على 3 مجانًا

 اشتِر 2 إضافيتين واحصل على خصم 20%
عروض الباقات

اشتِر 2 واحصل على 3 مجانًالغاية 31 ينايرإف جي فور لندن

 حذاء عدد )2( بقيمة 549 درهم عرض ساٍرلغاية 31 ينايرسكتشرز
على تصاميم مختارة

حتى 21 ديسمبركليرز
من 22 ديسمبر حتى 15 يناير

اشتِر 2 قطع واحصل على 2 مجانًا- العرض ساٍر على 
تصاميم مختارة

اشتِر 1 قطعة واحصل على 1 مجانًا- العرض ساٍر على 
تصاميم مختارة

خصم من 25 % إلى 50 % على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايرأنابيل

عرض الباقة )2 بقيمة 200 درهم، 2 بقيمة 300 درهم(لغاية 31 ينايركاشكا

خصم من 25 % إلى 75 %لغاية 28 ديسمبرصيدلية بوتس

 عرض خاص- خصم من 30 % إلى 50 %لغاية 31 ينايرفلورمار
على تصاميم مختارة

 خصم لغاية 50 % على تصاميم مختارة فقطلغاية 31 ينايرآيريس أوبتيكال

خصم لغاية 50 % على تصاميم مختارة فقطلغاية 31 ينايرمايديتا

خصم من 25 % إلى 50 % على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايرفيجن إكسبرس

خصم من 30 % إلى 50 % على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايربيت العنبر

لغاية 31 ينايرآر أند بي

 عروض مذهلة/ باقة الجائزة الكبرى
 خصم يصل إلى40 % على تصاميم مختارة

 خدمة استرجاع نصف المبلغ من القسيمة الشرائية
 خصم يصل إلى 40 % على كل التصاميم
 خصم يصل إلى 30 % على كل التصاميم

 خصم من 25 % إلى 60 %
اجمع النقاط واسترجع 50 % من قسيمتك الشرائية

خصم جزئي من 25 % إلى 50 % على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايرك كورنر

أنفق 100 درهم وَوّفر 25درهملغاية 29 ديسمبرموجي
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خصم يصل إلى 50 % على مجوهرات األلماس و اللؤلؤلغاية 31 ينايرجوهرة

لغاية 31 ينايرصيدلية العين
 خصم يصل إلى 50 % على تصاميم مختارة

اشتِر بقيمة 50 درهم واحصل على فرصة للفوز بتذكرة 
لحضور معرض إكسبو 

لغاية 31 ينايرباث أند بودي ووركس

 أنفق 175 درهم واحصل على صندوق CYO كبير مجانًا
 شمعة عدد 2 بـ 149 درهم

 لمبة وولفالور عدد 3 بـ 49 درهم
 بخاخ للغرف عدد 5 بـ 99 درهم

 عبوة معطرة عدد 5 بـ 59 درهم
 صابون لليدين عدد 5 بـ99 درهم

 أكياس الجيب  عدد 5 بـ 49 درهم
 اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا على تصاميم مختارة
اشتِر 2 واحصل على 1 مجانًا على تصاميم مختارة

عروضات الشتاء: خصم 30 % على تصاميم مختارةمن 21 ديسمبر حتى 30 ديسمبرإتش أند أم

عرض شرائي متنوع )اشتِر 1 واحصل على 2 مجانًا/ لغاية 25 ديسمبرمذركير
اشتر 2 واحصل على 3 مجانًا - أسعار مذهلة(

تنزيالت جزئية من 25 % إلى 75 % بـ 99 درهملغاية 26 ديسمبرمكياجي

خصم يصل إلى 50 %لغاية 31 ينايرريفولي آيزون

خصومات هائلة من 25 % إلى 80 %لغاية 22 ديسمبردانوب هوم

خصم من 30 % إلى 70% على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايرمونسون تشيلدرن

 لغاية 25 ديسمبرآيروبوستيل
من 26 ديسمبر لغاية 31 يناير

 عرض الباقة- خصم يصل إلى 50 % عرض بنصف الثمن
خصم من 25 % إلى 60 %

خصم من 25 % إلى 50 %لغاية 31 ينايرأثليتس كو

خصم من 25 % إلى 75 %/ اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًالغاية 31 ينايرلوفيزا

خصم من 30 % إلى 50 % على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايرأكسسوارات إليجن

خصم جزئي يصل إلى 30 % على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايرفيت فلوب
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لغاية 24 ديسمبرذي بودي شوب
من 25 ديسمبر حتى 31 يناير

 اشتِر 3 قطع واحصل على 4 مجانًا َواشتِر 4 قطع 
واحصل على 2 مجانًا

خصم من 25% إلى 75% على تصاميم مختارة

خصم من 25% إلى 50 %من 23 ديسمبر حتى 5 ينايرأميركان إيغل

خصم من 25 % إلى 50 % على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايرديون

خصم يصل إلى 75 % على مجوهرات األلماسلغاية 31 ينايربيور جولد

لغاية 31 ينايرتايبو

 خصم من 25 % إلى 70 % 
 30 درهم أو أقل

 اشتِر 1 واحصل على 1 مجاًنا
  من 10،20،30 قطعة

 عروض الباقات
 اشتِر 2 و احصل على 1 مجانًا

 خصم ثابت 30 %

خصم  من 25 % إلى 70 % على تصاميم مختارةلغاية 8 ينايرشومارت- سنتربوينت

لغاية 31 ينايرهاش بابيز

خصم من 30% إلى 70% على تصاميم مختارة/ خصم 
من 30% إلى 50% على تصاميم مختارة/ خصم يصل 

إلى 40% على تصاميم مختارة/ خدمة استرجاع نصف 
المبلغ المدفوع على تصاميم مختارة

خصم من 30 % إلى 70 % على األثاث واألكسسوارتلغاية 31 ينايرمفروشات يونايتد

خصم  من 25% إلى 50% على تصاميم مختارةلغاية 31 ديسمبرآلدو

خصم  من 25% إلى 50% على تصاميم مختارةلغاية 31 ديسمبرآلدو لألكسسوارات

خصم يصل إلى 70%لغاية 31 ينايرأوبتيك الحكيم

لغاية 31 ديسمبرفيرجن ميغاستور
لغاية 23 ديسمبر

المنافسة في المتجر: سيدّون العمالء رغباتكم في 
المتجر للحصول على فرصة للفوز.

دّور واربح )عرض خاص(: اشتِر بقيمة 700 درهم 
للحصول على فرصة لتدوير العجلة والفوز بجوائز فورية


