
HAPPY HALLOWEEN - ASTER LI i PRZYJACIELE

Serdecznie zapraszamy 12 października w godzinach 10 00-17 00, do Sklepu 
Firmowego i Hurtowni przy ul. Bełzy 4 w Warszawie.

W tym dniu przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji min:

- 10% rabatu na cały asortyment
- za każde wydane 100zł mamy dla Was prezent niespodziankę
- losowanie nagród
- goście specjalni

Zaczynamy od 10 rano francuskim śniadaniem z szampanem   

To jeden z największych w Polsce producentów i importerów artykułów  
imprezowych i karnawałowych. Od ponad 26 lat oferujemy wszystko co 
kojarzy się z dobrą zabawą. Łączymy wysoką jakość produktów z 
atrakcyjną ceną a stale rosnąca liczba klientów udowadnia, że udaje się 
nam to bardzo dobrze. Proponujemy naszym odbiorcą szeroki wybór 
artykułów na bale karnawałowe i halloweenowe dla dzieci i dorosłych, 
eventy, imprezy tematyczne i integracyjne, pikniki, jasełka, Boże 
Narodzenie, Zaopatrujemy fotobudki, garden party, imprezy urodzinowe i 
wesela. 

Zapraszamy klientów indywidualnych i hurtowych.



Współorganizator

Polska marka, która od lat ubiera Kobiety w
przepiękną bieliznę, uczy eksponować
wszystkie atuty sylwetki. Oferuje przepiękną
bieliznę na każdy rozmiar, idealnie dopasowaną do ciała. Zaskoczymy cię 
wyborem biustonoszy, bajecznymi gorsetami i akcesoriami. Ta bielizna to 
wyrażenie indywidualnego stylu, momentu życia, wieku, nastroju i poczucia 
estetyki. Piękną bielizna zmienia postrzeganie swojego ciała. 
Zapraszamy na bezpłatną metamorfozę, umów się już dziś! Zapisy 
tel. 508 208 393

W eterze od 1998 roku. Gramy dla was najlepsze i najnowsze hity, oraz
przekazujemy najświeższe informacje lokalne. Wystarczy włączyć 94,5 FM 

To profesjonalny magazyn dla specjalistów z branży zabawek, gier i hobby. Pismo odpowiada na rosnące 
potrzeby firm, idealnie sprawdzając się w roli rynkowego łącznika między producentem, dystrybutorem, 
handlem a konsumentem. Fachowe media (magazyn drukowany, portal RynekZabawek.pl, Facebook), 
oparte na doświadczeniu, wiedzy, pomysłowości oraz sieci branżowych kontaktów w Polsce i za granicą, 
dostarczają informacji niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, zacieśniają relacje biznesowe i 
otwierają nowe perspektywy. 

  Goście specjalni

Pełne wsparcie w trudnej sytuacji okołorozwodowej. 
Zapraszamy na bezpłatną konsultację, umów się już dziś! Zapisy tel. 508 208 393



MARY KAY – Hanna Adamczak
 
Zajmie się pielęgnacją Twojej twarzy, makijażem. Poznasz
kosmetyki Mary Kay, które kochają kobiety na całym świecie.
Hanna wykona wizaż opowie o możliwościach biznesowych.
Poczujesz się luksusowo. 

Zapraszamy na bezpłatny
makijaż, umów się już dziś!
Zapisy tel. 508 208 393

Karolina Bączkiewicz – Stylistka 

Zajmie się Twoim wizerunkiem. Wprowadzi Cię w 
świat  stylu, kobiecości i kolorów. Będziesz mogła 
skorzystać z konsultacji wizerunkowej, jak 
również z analizy  kolorystycznej i dowiesz się 
jakie kolory czynią Cię piękniejszą.

   Zapraszamy na bezpłatną stylizację, umów się     
już dziś! Zapisy tel. 508 208 393

Fundacja Ostatnia Szansa w Boguszycach Małych
Ewa Wiśniewska

Schronisko dla bezdomnych zwierząt. Zbieramy dla nich tego dnia:
   

- karmę suchą
- środki do pielęgnacji zwierząt
- rzeczy do ocieplania bud: koce, ścierki, ręczniki, wykładziny,     
  pledy, kołdry itp.
- zabawki
- szelki dla psów, obroże i smycze

Akcja DATEK ZA KWIATEK 
  zostawisz datek, dostaniesz kwiatek.

Serdecznie zapraszamy  :)


