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SLAVTE S GALERIÍ HARFA JEJÍ ŠESTÉ NAROZENINY A UŽIJTE SI
TŘI DNY PLNÉ SLEV
GALERIE HARFA SLAVÍ JIŽ ŠESTÉ NAROZENINY A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI SI
PRO SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY PŘIPRAVILA ŘADU PŘEKVAPENÍ. ZÁKAZNÍCI SE PO
DOBU TŘÍ DNŮ MOHOU TĚŠIT Z MNOHA SLEVOVÝCH AKCÍ, VÝHODNÝCH
NÁKUPŮ A PESTRÉHO DOPROVODNÉHO PROGRAMU.
Ve dnech 11.-13. listopadu 2016 budou v Galerii Harfa probíhat oslavy jejího šestého
výročí. Během těchto dnů mohou zákazníci v jednotlivých prodejnách využívat slevy
na své nákupy, nechat o sebe pečovat v parfumerii SEPHORA či se podívat na módní
přehlídku a ukázky bojové show OKTAGON. Pro návštěvníky bude zajištěno drobné
občerstvení a těšit se mohou i na dýdžeje.
Již tradičně si Galerie Harfa připravila atraktivní slevy, které mohou zákazníci uplatňovat od
pátku do neděle v jednotlivých prodejnách. Těšit se mohou například na slevy a další výhody
v obchodech s oblečením, obuví, šperky či v drogériích. Na své si přijdou i milovníci
nakupování elektroniky, domácích potřeb a potravin. Mezi slevovými kupony návštěvníci
naleznou také poukázky do kaváren či restaurací a mnoha dalších obchodů. Kupony jsou
k nahlédnutí na webových stránkách a budou k dostání v Galerii Harfa po dobu akce.
Speciální beauty dny pro ženy si v rámci oslav připravila i parfumerie SEPHORA. Všem
zájemkyním poskytne zdarma líčení, představí novinky v produktové nabídce či je potěší
dalšími akcemi a dárky k nákupu. Pátek 11. listopadu od 10:00 do 18:00 bude patřit značce
MAKE UP FOR EVER, v sobotu 12. listopadu ve stejném čase se zákaznice seznámí se
značkou BENEFIT a v neděli 13. listopadu od 12:00 do 17:00 si vyzkouší produkty značky
BAREMINERALS. Po celou dobu akce mají zákaznice možnost si exkluzivně vyzkoušet
službu SEPHORA + PANTONE® COLOR PROFILE pro volbu správného odstínu make-upu.
V rámci narozenin proběhne i další doprovodný program konaný v sobotu 12. listopadu.
V době od 13:00 do 16:30 se uskuteční módní přehlídka, během níž se po molu projdou
finalistky a vítězky SUPERMISS, MISS MOTORSPORT, MISS TOURISM CZECH a MISS
PRAHA, dále se zúčastní i vítězka světové soutěže Miss Supertalent World 2016. Přehlídkou
bude provázet známý moderátor Rey Koranteng.
Na své si přijdou i sportovní nadšenci, zejména milovníci bojových sportů, kteří se následně
po módní přehlídce od 17 hodin mohou podívat na OKTAGON výzvu. V rámci akce bude
divákům představena samotná show a jednotliví bojovníci. Těšit se můžete na veřejný
trénink, rozhovory s aktéry a následnou autogramiádu.
.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
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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 bezplatnému 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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