Különleges születésnapi hétvége a
Premier Outletben
A biatorbágyi outlet központ egy fergeteges hétvégével ünnepli 10. születésnapját. A Premier Outlet október 11-12-én
fedett helyiségekben megrendezett, ingyenes programokkal,
akár 90%-os kedvezményekkel és számos további meglepetéssel várja a látogatókat.
Az első X-et óriási bulival és különleges kedvezményekkel ünnepli a biatorbágyi központ. Október 11-12-én a Premier Outlet
születésnapi Vásárlási Maratonnal kedveskedik látogatóinak,
amelynek köszönhetően közel 90 üzlet több száz vezető divatmárkája közül válogathatnak akár 90%-os kedvezménnyel.
Miután az egész család felújította az őszi ruhatárát az akár 90%-os kedvezményeknek köszönhetően, a vásárlás fáradalmait ingyenes masszázzsal pihenhetik ki a SzépségPontban. A hölgyek ezen kívül hasznos smink trükköket sajátíthatnak
el, de divatos sminket, körmöt és 3D-s szempillát is kaphatnak. A felfrissülés és szépülés mellett a vasárnapi ebédhez is be
lehet majd szerezni a hozzávalókat az outlet központ kézműves vásárán.
A gyerekek sem fognak unatkozni, a Premier Outlet vezetősége izgalmas programokkal készül. Lesz arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, gyöngyfűzés,
gyurmázás, rajzolás, óriás társasjáték, kalandvár, golyófürdő,
tudományos játék és jelmezes
fotózás is.
Mivel egy születésnap nem lenne
az igazi torta nélkül, ezért az
outlet központ vezetősége óriási
muffin tortával kedveskedik a látogatóknak, melyekből kicsik és
nagyok is bátran falatozhatnak.
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A remek programok mellett a jó
hangulatot a Juventus Rádió garantálja, akik élőben jelentkeznek
majd be a Premier Outletből. Az
igazi bulit pedig a Fiesta hozza
el, ugyanis a zenekar a Juventus
kamion színpadán lép fel szombat este 18:00-kor.

Ingyenes programok
fedett helyiségekben

A szintén 10 éves MikulásGyár
is a Premierrel ünnepel, így a
közös születésnap alkalmából az
outlet központban nyitja meg az
év első adománygyűjtő pontját.
A Premier Outletben október 11től egészen decemberig várják
majd a felajánlásokat.

A rendezvény ideje alatt szépségprogramokkal, masszázzsal, Bóbita
gyerekprogramokkal, ugrálóvárral,
arcfestéssel, muffintortával és kézműves vásárral várunk mindenkit.
Szombaton 18.00 órakor a Juventus
kamion színpadán fellép a FIESTA,
illetve azt se felejtsd el, hogy
nálunk nyit az első MikulásGyár
adománygyűjtő pont!**

A szervezők úgy állították össze
a születésnapi hétvégét, hogy
mindenki találjon kedvére való
programot. A programok fedett
helyiségekben kerülnek megrendezésre, így akár süt a nap, akár
esik az eső, a bulit mindez nem
fogja befolyásolni. Ünnepeljük
meg együtt az outlet központ 10.
születésnapját!

szomb
10.00-20.00

*Az akció a készlet erejéig tart.
A kedvezmények boltonként változnak.
**A programváltozás jogát a szervezők
fenntartják.
Együttműködő partnereink:
25 éves

Etele tértől /
Kelenföldi
pályaudvartól
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