
 הנחות ומבצעים ברשתות 
 

  השונים הביגוד וחנויות רשתות
 . הנחה 70% ועד) הנחה 17% (מ"מע ללא מיום מתחיל ההיצע השונות האופנה ברשתות
 . 2018-19 חורף קולקציית על מ"מע ללא יום מציעים נאוטיקה ואתר GANTו- – G STAR המותגים

 לחברי במבצע, ואינטימה פולגת, קידס & גולף, קו & גולף, גולף הרשתות את הכוללת גולף קבוצת
 .בלבד אחד ליום החורף מקולקציית פריטים מגוון על הנחה 40%: חדשים ומצטרפים מועדון
 פרומו דגמי כולל לא המבצע. מעילים על 30%- ו החדשה הקולקציה על 40% מציעים ליין קרייזי

 . ועור
SUPERDRY החנות כל על הנחה 30% של במבצע . 

 טווח. החדשה בקולקציה הקצרים השרוולים עם הפריטים כל על הנחה 20% מציעים פו איל קום
 . שקלים 360-790: מחירים
 ברשת 2018-19 חורף-סתיו קולקציית על והנחה 50%-ב פריטים מבחר - GOLBARY ברשת

 .ובאונליין
 .החדשה 2018-19 חורף קולקציית כל על הנחה 30% מציעה 'HOODIES 'רשת
 .בחנות הפריטים כל על הנחה 40% מציעה BAGIR הגברים רשת
 .שקל 60 מעל בקניה הארץ לכל חינם משלוחים מציע Adika אתר
  2018 מקולקציית הנחה 30%- ב שני פריט מציע ארבל אבישג ההיריון בגדי מותג
 . 18-19 חורף-סתיו קולקציית כל על הנחה 35% מציעה ICE CUBE רשת

 .והערב ואל'הקז בקולקציית קטים'הז כל על הנחה 50% מציעה רזיאלה המעצבת
 .  וגברים לנשים החורף קולקציית כל על הנחה 20% מציע SKETCH המותג

FACTORY54 POP-UP - 10% ומעלה פריטים שלושה נוספים בקניית הנחה . 
 .שקלים 500 ומשלמים שקלים 1,000-ב קונים : מציעים )ml (לי מתאים רשת

, אסקדה כמו בינלאומיים מותגים של קודמות מקולקציות הפריטים על הנחה 80% מציעים מילוס
 . ועוד ה'ורסצ
 כל, שקלים 19.90- ב ולגברים לנשים המודפסות הקצרות T - ה חולצות כל את מציעה תמנון רשת

 .שקלים 49.90 עד של מבצע במחירי, ינס'ג שמלות כולל, לנשים השמלות
 כל על הנחה 30%, החורף אופנת על הנחה 40% הלקוחות מועדון לחברי מציעה שילב רשת

 .החדרים עיצוב מוצרי על הנחה 40%-ו הצעצועים מחלקת
 גברים לנשים החורף מות'פיג קולקציית כל על הבחירות ליום שעות 48-ל הנחה 48% מציעים דלתא
 .וילדים
 .בחנות פריטים מגוון על הנחה 30% מציעה סליו רשת.הנחה 50% ב שני פריט מציעים זיפ ברשת

 .החנות כל על הנחה 20% מציעה GALITA האופנה רשת
 החדשה הקולקציה על שקלים 400 ומשלמים שקלים 500-ב קונים: מציע 'טליה 'האופנה בית

 .והערב
 הנחה. 20% - בוחרים פריט מבין השמלות או והטישרט ומקבלת עליו מאיה נגרי

adidas בנוסף, ובאאוטלטים זכיינים, ברשת הקולקציות כל על) 17% (מ"מע ללא יום מציעים ,
 . שונות מתנות ויחלק בארץ מרכזיות מסחר בנקודות יסתובב אדידס ממותג אוטובוס

  
 נעליים רשתות

 .מבצעים כפל כולל הבחירות ביום הנחה 20% של במבצע ALDO רשת
 מבחר - TOGO נעלי רשת.ובאונליין ברשת שקלים 500 ומשלמים שקלים 600-ב קונים להבי דניאלה
 . שקלים 49.90 ב החדשה החורף מקולקציית דגמים
 .זה ביום חינם משלוח ואתר הנחה 50%-ב שני זוג בסניפים – WESHOES רשת
 . החנות כל על הנחה 50%-ב שני זוג – גלי רשת

 . ובאתר הרשת בסניפי מ"מע ללא 2018-19 חורף קולקציית במבצע טימברלנד



 קנדל, גאס: יוקרה מותגי מבחר על שקלים 300 ושלם שקלים 400-ב קנה במבצע SHOW OFF רשת
 .ועוד קליין אן, וקיילי

   הקולקציה. כל על הנחה 30% מציע Reebok המותג
 מבצעים כפל כולל הבחירות ביום הנחה 20% של מבצע SPRING הנעליים רשת
 . ועוד שקלים 199 במחיר מותגים ממבחר וילדים תינוקות נעלי זוגות 2 מציעה אליטל רשת
-18 חורף מקולקציית הדגמים ממגוון נעליים בקניית הנחה שקלים 100 מציעה NINE WEST רשת

19 . 
  

  ומשקפיים תיקים, תכשיטים: האקססורייז רשתות
 .  מתנה ממותגת מטריה מקבלים שקלים 499 מעל קניה בכל - )בלאן מון (MontBlanc המותג
TOUS הבחירות ליום רק לא. (שקל 179-ב 925 סטרלינג מכסף דובי אייקון עגילי( 
 הבית וכלי הטקסטיל, התכשיטים, האופנה קולקציית כל על הנחה 30% מציעה נגרין מיכל רשת

 . ובאונליין בחנויות
 שני וזוג שקל 299-ב דקות עדשות עם ראיה משקפי, שמש משקפי על הנחה 70% עד אירוקה רשת

 .הנחה 50%-ב
 . במבצע המשתתפים נבחרים פרטים על הנחה 20% מציע TUMI התיקים מותג
  האונליין ובאתר יבנה בקבוצת עדי שעוני בחנות רק תקף. הנחה 10%+30% מציעים ADI שעוני
 . התכשיטים כל על הנחה 25% של במבצע מגנוליה התכשיטים רשת
 . השמש משקפי כל על הנחה 40% של במבצע אופטיקנה רשת

 .בחנות התכשיטים כל על הנחה 15% מציעה אופיר שלומית
 .הנחה 40%-ב She's הבית ממותג הנשים תיקי קולקציית כל את מציעים התיקים תיק רשת

  
 ופנאי תחתונה הלבשה

 .בחנות הפריטים כל על הנחה 50% מציעים פמינה רשת
 . הספורט וקולקציית מות'פיג, תחתונה הלבשה קולקציות כל על 1+1 - אקספוז חברת

 . החדשה החורף קולקציית כל על הנחה 30% – מציעים וסלוגי טריומף
 הקולקציות וילדות, מכל נערות, לנשים הים בגדי מותגי כל על הנחה 70% - ובאתר בחנויות גוטקס
 .X BY GOTTEX הספורט בגדי ומותג פלפל מות'פיג על הנחה 40%, בנוסף. מותגים וממגוון
 . החנות כל על הנחה 30% מבצע JACK KUBA בסניפי
 .החנות כל על 17% מ"מע ללא יום מציעים ZOHARA המותג

  
  ואיפור טיפוח
 בגוון (שקלים 140 בשווי COLOR LOVE מסדרת שפתון מקבלים קנייה בכל לאודר אסתי באתר

 ).לבחירה
 .החנות כל על הנחה 20% מציע סמאשבוקס הטיפוח המותג

 . הבוטיק בחנויות רכישה כל על הנחה 20% קליניק בחנויות
 . המותג מוצרי כל על הנחה 20% מציעים מאק בחנויות

' – ליח מחיר מאט בגימור טבעוניים אודמים סדרת – שחמט קולקציית כל על 1+1 ביוטיקייר רשת
 . שקל 4.50

 או גוף פילינג (במתנה מוצר ובוחרים שקלים 150 משלמים שקלים 200- ב קונים SABON ברשת
 ). גוף קרם

 .החברה באתר שקל 299 מעל בקנייה מתנה שקלים 75 מציעה MAELYS הקוסמטיקה חברת
 לבחירתו יקבל אישית בהתאמה בושם רוכש כל הטבה: יעניק צדק בנווה נישה בשמי אינדיבידואל

 הרוכשים לכל הנחה 15%, בנוסף. פריז סיסלי מבית פנים טיפול או לתיק ל"מ 15 של מוקטן בושם
 .שקלים 800 מעל של בסכום



 40% עד ומציע ואיפור טיפוח, ביוטי ומוצרי מותגים מגוון על אונליין במבצעי GUILTY הביוטי אתר
 .Ofra cosmetics של המוצרים כל על הנחה 25%-ו מותגים מגוון על הנחה
 . המוצרים כל על 1+1 מציעה אלימלך יפית הקוסמטיקה חברת

Gaya Cosmetics שקלים 299-ל מעל קניה כל על הנחה 35% מציעים 
  הנחה על כל החנות ליום אחד בלבד40% מציעה ללין

 
  לבית

 הלבשה, אופנה, טקסטיל: המחלקות בכל 1+1 של מבצע שעות 24- ל מציע לצרכן המשביר
  ועוד ספורט הבית עולם, תחתונה

 .מעוצבות ופנים כניסה דלתות כל על הנחה 20% מציעה בריח רב חברת
 . החנות כל על הנחה 15%מציעה  ה'עצמל והנוער הילדים רהיטי רשת
 בכל החדשה מהקולקציה ישיבה מערכות של הדגמים כל על הנחה 40% עד מציעה ניקולטי רשת

 .התצוגה אולמות
 119 במחיר ליטר 5.7' סוטאז: לדוגמא. הבחירות ביום פריטים מגוון על במבצע 'סולתם 'חברת
 .שקל 449 במקום

 . עיסוי ומכשירי כסאות, מזרנים: החנות מוצרי מגוון על 50% עד של במבצע גב ר"ד
 .ארצית בפריסה החנות כל על 1+1 מציעים וורדינון נעמן

 ממגוון מלאי ועודפי התצוגה מוצרי על הנחה 70%, שלהם האואטלט סניפי בכל מציעים ניופאן
 .מותגים

  סינטטי ודשא פרקט, שטיחים כולל! הכל על הנחה 30% מציעה דיזיין פלור כרמל רשת
 הקנייה מערך במתנה 10%, בנוסף. המחלקות בכל שני פריט על הנחה 50% מציעה IDdesign רשת

 . הבאה בקנייה למימוש
 . מ"מע ללא במחיר) IF250 דגם (נטען אלחוטי אבק שואב מציע SHARK המותג

 .החנות כל על הנחה 30% מציעה ביתילי רשת
 .מתנה LG של 4K" - 65 טלוויזיה מקבלים' מסאז כורסת או סלון בקניית קומפורט אמריקן

 . שקלים 2,000 מעל בקנייה חינם והרכבה הובלה מציעה URBAN רשת
 מייבש+ג"ק 9 כביסה מכונת: לדוגמא. הבחירות ביום מוצרים מגוון על הנחות חשמל מחסני רשת

 .שקל 3,990 במקום שקל 2,390 במחיר אלקטרה
 ). 17% (מ"מע ללא יום הרשת חנויות בכל במבצע ריקושט רשת

 . התצוגה אולמות בכל הנחה 30% מציעים ליוינג אליתה ברשת
 מגוון, ובנוסף. הרשת בחנויות המוצרים כל על הנחה 17% עם מ"מע ללא יום תציע סוהו רשת

 .הנחה 50%-30%-ב מוצרים
 . החנות כל על המחיר בחצי שני מוצר, הפזאלים כל על מבצע מציעים פאזלנד רשת
Teka מסך עם תנור: לדוגמא. הנחה 35% עד של פריטים מגוון על מבצעים מציעים LED במחיר 

 .שקלים 3,990 במקום שקל 2,990
 פריטי כל על הנחה 15% של במבצע יוצאת הבית להלבשת ואקקסוריז עץ רהיטי חנות - תומיק
 בחנות. הייבוא
 בהתאמה ארונות כולל – ברשת הארונות דגמי כל על הנחה 25% מציעה ריביירה ארונות רשת

 . אישית
 .שנה וחדרי אוכל פינות, ישיבה מערכות על1+1 של במבצע יוצאת 'הזורע שמרת 'רשת

 .מועדון לחברי נוספים הנחה 10% +פריטים מגוון על הנחה 15% מציעים Novell collection-ב


