30. říjen 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

UŽIJTE SI TŘI DNY NAROZENINOVÝCH SLEV V GALERIE HARFA
GALERIE HARFA JE ZASE O ROK STARŠÍ. LETOS MÁ JIŽ 7. NAROZENINY A
ROZHODLA SE JE POŘÁDNĚ OSLAVIT PŘEDEVŠÍM SE SVÝMI NÁVŠTĚVNÍKY.
VE DNECH 10. AŽ 12. LISTOPADU PROTO BUDOU V GALERII HARFA
PROBÍHAT DNY VÝHODNÝCH NÁKUPŮ, SLEVOVÝCH AKCÍ A ATRAKTIVNÍHO
DOPROVODNÉHO PROGRAMU.
Sedm let úspěšného fungování je rozhodně důvod pro oslavu. Oslavencem je sice
Galerie Harfa, ale z dárků se budou těšit zejména její zákazníci. Ti během tří
listopadových dnů mohou využívat v jednotlivých prodejnách výhody a slevy na své
nákupy, užít si módní show či o sebe nechat pečovat v parfumerii SEPHORA u
vizážistek z KAT VON D, BENEFIT a TOO FACED. Je toho však mnohem více.
Ve dnech od 10. do 12. listopadu si rozhodně nenechte ujít návštěvu Galerie Harfa. V rámci
oslav 7. narozenin se to zde bude hemžit zajímavými slevami, které získáte na základě
slevových kuponů vyzvednutých po dobu akce v Galerii Harfa. Na své si přijdou milovníci
nakupování oblečení, obuvi, šperků, ale i elektroniky, domácích potřeb či potravin. Mezi
slevovými kupony budou také poukázky do kaváren či restaurací a mnoha dalších obchodů.
V sobotu 11. listopadu od 14.00 do 17.00 hodin se můžete nechat inspirovat módní
přehlídkou, kterou bude provázet známý moderátor televize Nova Rey Koranteng. Během
přehlídky budou představeny modely z obchodních jednotek Galerie Harfa. Pokud vám
nějaký kousek padne do oka, lze ho jít rovnou zakoupit. Patříte-li mezi dívky a mladé dámy
ve věku 18 až 30 let, můžete se od 11.00 hodin zúčastnit také castingu na Supermiss.
Ke krásnému outfitu, jímž se můžete inspirovat během módní přehlídky, bezesporu patří i
dokonalý make-up. Využijte příležitosti parfumerie SEPHORA a nechte se u nich
rozmazlovat. Věnovat se vám budou profesionální vizážistky z KAT VON D, BENEFIT a
TOO FACED, které vás nalíčí a zároveň vám představí nejžhavější novinky ze světa krásy.
Těšit se můžete i na dárky k nákupu, občerstvení a skvělého DJ. Neváhejte a již dnes si
rezervujte termín na www.sephora-sluzby.cz.

www.galerieharfa.cz

Poznámka pro editory:
Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m obchodních a zábavních ploch na třech
podlažích byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého provozu se profiluje jako obchodní
centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení se sousední O2 arenou, patřící mezi
nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160 obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen
nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Součástí obchodního centra je také 1 600 míst
k parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 2011 pyšní DinoParkem, který je jediný v Praze
a do hlavního města přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně, Ostravy a Vyškova.
V zimních měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m.
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V srpnu 2016 dokončila investiční skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního
centra Galerie Harfa a stala se tak jejím novým akcionářem.
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Mobil: 731 624 821
www.galerieharfa.cz
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Petra Slušňáková
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