
Tlačová správa, 16. novembra 2017 

Black Friday a Cyber Monday na Westwing.sk:
nábytok, dekorácie a darčeky za ceny znížené o 70 %!

Už v piatok 24. 11. prebehne na Westwing.sk veľká predvianočná
akcia. Počas jej trvania si budete môcť kúpiť nábytok a doplnky so
zľavou  70  %,  a  to  takých  značiek  ako  Jalouse  Maison,  Parks
London, Port Maine, Safavieh, Stella Cadente, Van Roon či Villeroy
& Boch. Akcia plná zliav sa začne v piatok 24. novembra a potrvá
do pondelka 27.  novembra.   Ponuka na stránke sa bude meniť
každý deň.

Prvé zľavové ponuky na Westwing.sk sa objavia už v piatkové ráno. Presne o 8:00
vyštartuje  18 kampaní  s  produktami  známych a oceňovaných  značiek,  a  to  s
cenami o 70 % nižšími,  ako v bežnom predaji.  Medzi  nimi napríklad vianočné
ozdoby VILLEROY & BOCH, klasické koberce, nábytok a lampy SAFAVIEH, luxusná
posteľná  bielizeň  PORT  MAINE,  elegantné  pohovky JALOUSE  MAISON,  matrace
STELLA  CADENTE  a  sviečkami  PARKS  LONDON,  známe  originálnymi  vôňami.
V piatkový  večer  sa  ponuka  rozšíri  o 22  produktov  –  bestsellery  Westwing
z ostatných mesiacov – a v sobotu sa rozšíri o ponuky pre dámy, mužov a deti.

„Naše skúsenosti z predchádzajúcich rokov ukazujú, že veľa našich klientov čaká
na Black Friday, aby mohli  kúpiť vianočné darčeky za zvýhodnené ceny. Preto
okrem nášho tradičného sortimentu sme na tento víkend pripravili veľa tipov na
ideálny  darček,“  prezradila  Delia  Fischer,  zakladateľka  a kreatívna  riaditeľka
Westwing.sk a dodáva: „V našej ponuke nájdete okrem iného módne flower boxy,
zápisníky,  elegantnú  bižutériu,  kašmírové  šály,  stolíky  či rôzne  druhy
fotoalbumov.“

Zľavová akcia na Westwing.sk zahŕňa aj Cyber Monday. V tejto deň k doterajším
kampaniam  pribudnú  kampane  s nábytkom  v  populárnych  a  zákazníkmi
zbožňovaných štýloch za ceny znížené o 70  %. Tieto produkty budú v predaji
dostupné celý ďalší týždeň, počas ktorého sa väčšina akciových kampaní končí
v pondelok  27.  novembra.  O presnom  pláne  akcie  bude  Westwing  klientov
informovať na Facebooku a v newsletteroch.

Akcie Westwing Home & Living budú len na stránke www.westwing.sk 

Doplnkové informácie:
Westwing Home & Living
Michal Albert
michal.albert@westwing.sk
T: +421 918 880 647

http://www.westwing.sk/


__________________________________________________________________________________________ 
Každý deň niekoľko miliónov zákazníkov začína svoj deň s Westwing. Práve tu hľadajú
inšpiráciu  a tipy,  ako vkusne zariadiť  a  zútulniť  svoj  domov.  Svet špičkových značiek,
dizajnového nábytku  a doplnkov  z  rôznych kútov  sveta  je  teraz na  dosah ruky aj  na
Slovensku. Westwing pôsobí v 14 krajinách sveta.


