
هدية عند الشراء ألول 50 عمياًل يوميًا لمدة 50 يومًا! حتى 3 ديسمبرمينيسو
تطبق الشروط واألحكام.

حتى 29 ديسمبركار زون

ستمتع بغسيل سيارتك أّيًا كان حجمها مقابل 50 
درهمًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، لدينا أيضًا باقة

Ceramic Protection Gold مقابل 5050 درهمًا 
شاملة ضريبة القيمة المضافة.

خصم ٪50 على المنتجات المختارة. غير صالح بالتزامن حتى 3 ديسمبرباوهوس
مع العروض و / أو العروض الترويجية األخرى.

خصم ٪50 على المنتجات المختارة. غير صالح بالتزامن حتى 3 ديسمبرسارة جسيكا باركر
مع العروض و / أو العروض الترويجية األخرى.

حتى 3 ديسمبرفان وركس

تعال إلى ويز وركس، منطقة اللعب اللينة في فان 
وركس، الستكشاف خمسة طوابق مليئة باألنشطة 
الترفيهية! استمتع بالدخول طوال اليوم لمتعة غير 

محدودة مقابل 50 درهًما فقط! اركض، اقفز، تسلق، 
انزلق، العب، كرر! )15 أكتوبر - 3 ديسمبر(

مجموعة عطور خاصة مقابل 50 درهًما ويمكن حتى 1 ديسمبرأروما دي المور )كيوسك(
للمتسوقين االستمتاع بخصم ٪10 على أي عطر

حتى 3 ديسمبرشوكو ميلت
لوح بسكويت شوكوميلت المميز: “لوح كوكي برقائق 
الشوكوالتة الرطبة مغطاة بالفانيليا تقدم آيس كريم 

وشوكوالتة الحليب البلجيكي”. السعر: 48.00 درهم

سلطة دجاج بيري بسعر 50 درهم / شامل ضريبة حتى 3 ديسمبرال بريوش
القيمة المضافة.

استمتع بـ Fettuccine Ai Funghi بسعر حصري 50 حتى 3 ديسمبرشكسبير أند كو
درهم فقط

استمتع بمجموعة متنوعة من األطباق التي تقل حتى 3 ديسمبركايالش باربات
قيمتها عن 50 درهم

عرض خاص- خضم 40 ٪على تصاميم مختارةمن24  نوفمبر حتى 3 ديسمبرديون

عرض خاص- خصم ٪40 على تصاميم مختارةمن 25 نوفمبر حتى 4 ديسمبرديزيغوال

خصم25  ٪على تصاميم مختارةمن 26 نوفمبر حتى 27 نوفمبرماسيمو دوتي

 خصم من ٪25 إلى ٪75 على المنتجات المختارةحتى 4 ديسمبربودي شوب
اشتِر 2 واحصل على 1 مجاًنا على المنتجات المختارة

عرض خاص- خصم 30 ٪ على تصاميم مختارةحتى 4 ديسمبرجاكادي 

عرض خاص- خضم ٪40 على تصاميم مختارةحتى 4 ديسمبرأوكايدي

حتى 4 ديسمبرريتشاولز

 تخفيضات الغرين فرايداي: خصم ٪25 على
التصاميم المختارة

 تخفيضات عطلة نهاية األسبوع الممتدة:
خصم ٪30 على التصاميم المختارة

تخفيضات ميغا- خصم يصل إلى ٪60حتى 4 ديسمبر مجوهرات اليفستايل فاين

50 يــومــًا
مــن االحـتـفــاالت الـذهـبـّيــة

غنّية بالمرح  من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر
العرضالتاريخاسم المتجر

تـطـبـق الـشـروط واألحـكـام. قـد يـتـغـيـر الـعـرض دون أي إشـعـار
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اشتِر 1 واحصل على الثاني بنصف السعرحتى 4 ديسمبرإككو

خصم من ٪25 إلى٪50 على منتجات مختارة.حتى 27 نوفمبر أربان أوتفيترز

اشتِر 1 واحصل على خصم 50 ٪ على الثانيةحتى 27 نوفمبر

خصم من ٪25 إلى ٪50 على تصاميم مختارةحتى 27 نوفمبرهوليستر

خصم من ٪25 إلى ٪60 على كل المنتجاتحتى 29 نوفمبرمانغو

خصم من ٪25 إلى ٪60 على كل المنتجاتحتى 29 نوفمبربلومر

خصم من ٪30 إلى ٪50 على تصاميم مختارةحتى 29 نوفمبربيرشكا

حتى 29 نوفمبرصيدلية سوبركير

 اشتِر 1 واحصل على 1 مجاًنا )على منتجات مختارة(
 اشتِر 2 واحصل على 1 مجاًنا )على منتجات مختارة(
 اشتِر 3 واحصل على 3 مجاًنا )على منتجات مختارة(

خصم يصل إلى ٪70 على المنتجات المختارة

ميغا ويك اند- خصم 40 ٪ على كل المنتجاتحتى  3 ديسمبرنيكست

خصم ٪30 على تصاميم مختارةحتى 27 نوفمبرديزل

خصم ٪30 على تصاميم مختارةحتى 27 نوفمبرديزل كيد

خصم ٪30 على تصاميم مختارةحتى 27 نوفمبرفريد بيري

خصم ٪30 على تصاميم مختارةحتى 27 نوفمبرسكوتش أند سودا

خصم جزئي من ٪25 إلى ٪40 حتى 27 نوفمبرالكوست

خصم يصل إلى  ٪50حتى 4 ديسمبرماركس أند سبنسر

عرض خاص- خصم ٪50 على تصاميم مختارةحتى 4 ديسمبرأونديز

خصم ٪40 على كل المنتجاتحتى 4 ديسمبر كول هان

خصم ٪40 ثابت حتى 27 نوفمبردكني  

خصم ٪50 على تصاميم مختارةحتى 27 نوفمبرزين دايموند

عرض ثابت- خصم ٪40 وخصم ٪10 إضافي عند شراء حتى 11 ديسمبر كالركس
جوزان أحذية أو أكثر

اشتِر 2 واحصل على 2 مجاًنا من المنتجات المختارةحتى 27 نوفمبرنيلز يارد ريميديز

خصم من ٪25 إلى ٪50حتى 31 ديسمبر اثيليتس كو

عرض متعدد: الباقة الفضية / الذهبية / اليوبيل حتى 27 نوفمبرعيادة لوميير للجلدية والتجميل
وعرض مستحضرات التجميل

خصم من ٪25 إلى ٪50حتى 27 نوفمبرليغو

خصم من ٪30 إلى ٪75حتى 27 نوفمبرمركز التعليم المبكر
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حتى 27 نوفمبربوتيك 17

 خصم من ٪10 إلى 50٪
 خصم ٪30 على الحقائب

 خصم من 10 ٪ إلى 15 ٪ على العطور
 خصم من ٪15 إلى 50 ٪ على الفساتين

 )تصاميم مختارة(
خصم ٪15 على العبايا

 تخفيضات جزئية- من ٪25 إلىحتى 27 نوفمبرمحالت الكبرى
٪40 على منتجات مختارة 

من 25 نوفمبر حتى  27 نوفمبربيبي فتيحي

 خصم ٪10 على كل منتج من 1000 درهم حتى 1499 درهم
 خصم ٪15 على كل منتج من 1500 درهم حتى 1999 درهم
 خصم ٪20 على كل منتج من 2000 درهم حتى 2499 درهم
 خصم ٪25 على كل منتج من 2500 درهم حتى 2999 درهم

خصم ٪30 على كل منتج من 3000 درهم وما فوق

خصم من ٪20 إلى ٪50 على منتجات مختارةمن 25 نوفمبر حتى  4ديسمبرمغربي

خصم ٪50 على مجوهرات األلماس واللؤلؤمن 25 نوفمبر حتى  4ديسمبرجوهرة

خصم من ٪20 إلى ٪50 على تصاميم مختارةحتى 28 ديسمبر      

احصل على هدية خاصة عند شرائك بقيمة 400  درهم من 29 نوفمبر حتى 4 ديسمبرجاستيس
أو أكثر

اشتِر 1 واحصل على 1  مجانًاحتى 2 ديسمبرإمريكان إيجل

خصم: ٪60حتى 9 ديسمبركيدز بازل

خصم ٪30 على كل المنتجاتحتى 28 نوفمبربوتيري بارن

خصم ٪30 على كل المنتجاتحتى 28 نوفمبربوتيري بارن  كيدز

اشتِر 1 واحصل على 1  مجانًاحتى 1 ديسمبرمذركير

خصم ٪60حتى 26 نوفمبرلوزان

خصم ٪40 على منتجات معّينةمن 25 نوفمبر حتى 4 ديسمبرفاندوم

تنزيالت منتصف الموسم: خصم من ٪30 إلى ٪50حتى 3 ديسمبرآغنر

حتى 30 نوفمبرمينيسو

 اشتِر 1 واحصل على 1 مجانا على منتجات معينة.
10 درهم لـ3 أصناف معينة.

اشتِر بقيمة 30 درهم وما فوق واحصل على هدية 
مجانية حتى انتهاء الهدايا.

 خصم من ٪25 حتى ٪50 على ماركات مختارة،من 25 نوفمبر حتى 31 ينايرالجابر للنظارات
واختبار نظر مجاني

احصل على صندل ريفليكسولوجي مجاني عند شرائك حتى 1 ديسمبرصيدلية اليف 
بقيمة 700 درهم ألي من المنتجات

خصم من ٪30 إلى ٪50حتى 1 ديسمبرذا فيس شوب

خصم ٪30 على كل المنتجاتحتى 27 نوفميركوس



عروض إضافية

تـطـبـق الـشـروط واألحـكـام. قـد يـتـغـيـر الـعـرض دون أي إشـعـار

50 يــومــًا
مــن االحـتـفــاالت الـذهـبـّيــة

استرد نصف ما تنفقه - تسوق 500 درهم واحصل في حتى 3 ديسمبرهوم سنتر
المقابل على 250 درهم.

اشتِر 1 للحصول على 1 مجانًاحتى 3 ديسمبرسيمبلي كيتشن

اشتِر 1 للحصول على 1 مجانًاحتى 3 ديسمبردويل

عرض اليوبيل الذهبي - استرد ٪50 من المبلغ الذي حتى 4 ديسمبرجي واي أس كاي
تنفقه عند إنفاق 50 درهم كحد أدنى

خصم %25 حتى %70 على التصاميم المختارة  حتى 3 ديسمبرَذ َون

خصم %25 حتى %75 على التصاميم المختارة حتى 2  ديسمبربوتيري بارن

خصم %25 حتى %75 على التصاميم المختارة حتى 2  ديسمبربوتيري بارن كيدز

 خصم بقيمة %50 على أصناف مختارة.حتى 3 ديسمبربوهوس
غير ساري مع العروض الترويجية األخرى

 خصم بقيمة %50 على أصناف مختارة.حتى 3 ديسمبرسارة جيسيكا باركر
غير ساري مع العروض الترويجية األخرى

خصم %30 حتى %40حتى 3 ديسمبرنيكولي

اشتِر 1 للحصول على 1 مجانًاحتى 3 ديسمبرلوفيزا

خصم %25 حتى  %75   حتى 3 ديسمبرأسبينال أوف لندن

اشتِر 2 للحصول على 1 مجانًاحتى 1 ديسمبرميكياجي

خصم بقيمة %25 حتى %40حتى 3 ديسمبرمذركير

اشتِر 1 للحصول على 1 مجانًاحتى 3 ديسمبرزيبي

حتى 3 ديسمبر صيدلية سوبر كير
اشتِر 1 واحصل على الثاني مجانًا على منتجات مختارة

اشتِر 2 واحصل على 2 مجانًا على منتجات مختارة

هدية مع الشراء ألول 50 زبونًا كل يومحتى 3 ديسمبرمينيسو

أنفق 400 درهم واحصل على ثالثة منتجات للعناية حتى 1 ديسمبرباث آند بادي ووركس
بالجسم

عروض اشتِر 2 واحصل على 1 مجانًا واشتِر واحد حتى 3 ديسمبرنيلز يارد
واحصل على الثاني مجانًا

خصم يتراوح بين 25 % حتى 60 % على منتجات مختارةحتى 14 ديسمبرلوزان

اشتِر 1 واحصل على الثاني مجانًاحتى 3 ديسمبرزن دايموند

سيغنتشر كوكي سالب مقابل 48 درهمحتى 3 ديسمبرشوكوملت

مجموعة متنوعة من األطباق بأقل من 50 درهمحتى 3 ديسمبركايالش بارابات

 سلطة دجاج بيري مقابل 50 درهم فقط. ضريبةحتى 3 ديسمبرالبريوش
القيمة المضافة

فيتوشيني الفانجو مقابل 50 درهمحتى 3 ديسمبرشكسبير أند كو


