FORA ESTOCS i PROMOCIONS
Divendres 10 i dissabte 11 de març d’HIVERN
Deixa’t sorprendre pels establiments de la UBIC de Solsona

ALIMENTACIÓ,
BEGUDES
BONÀREA: Per una
compra superior a 20€
sorteig d’un pernil i
una caixa de vi
Condis Solsona:
Per la compra de 2
manats de calçots (25u/
manat) emporta’t gratis
1 pot Ferrer de salsa
calçots de 320 g
Carnisseria Teresa:
Sorteig de 2 lots de
productes entre els
nostres clients. Durant
el dia, per cada compra es podrà emplenar
una butlleta i al vespre es farà el sorteig
agafant les 2 butlletes
guanyadores
La Vínicola: Regal
d’un refresc per la compra superior a 10€
Pastisseria El
Passeig: Cafè amb
llet + pasta 2€

armeria
Armeria Els
Caçadors: Liquidació de roba a 5 i 10 €

esports
Tàndem Solsona:
Grans descomptes i
sorteig de vals regal
amb les compres del
dia 10 i 11
TKS Sport Ribera:
Descomptes de fins al
50%

BELLESA,
PERRUQUERIES
EssÈncia: Productes a
2€ i productes 2x1
perruqueria maria:
Per la compra d’un
pintallavis et regalem
un pintaungles
perfumeria torres:
Vine al nostre Fora Estocs
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BIJUTERIES,
RELLOTGERIES
ÈXIT: 10% de descompte en compres
superiors a 30€
La Bijuteria: Descomptes del 50% en
tot, excepte argent i
nova col·lecció

DECORACIÓ, MOBLES,
REGALS
Al Regal: Roba interior i roba per la llar:
fins un 60% dte. Decoració: fins un 40% dte.
Artesania La Palmera: Rebaixa + descompte per la pròxima
compra
Decser: Per compres
superiors a 40€, descompte del 10% en tots
els articles
Espar Sala Shop:
50% en vaixella i utensilis de cuina, 70% en
tèxtil per a la llar

MODA, CONFECCIÓ,
COMPLEMENTS
Bufau: Estocs d’hivern
al 70% de descompte!
Ca la CELES: Edredons a 60 € i Fundes de
nòrdic a 40 €
davesas: Tot al 50% i
sorteig d’uns texans
LC7 Jeans - La Cotillaira: Selecció pantalons home/dona a 10€
entre altres gangues
Lluïsa outlet: Tot a
preu de ganga
Maria prat: Aprofita
les últimes rebaixes per
invertir en peces de
qualitat
MERCÈ: Vine al nostre
Fora Estocs
Moda Valentí
SOLSONA: Veniu a
Valentí Solsona fora estocs d’Hivern i podreu
gaudir d’un 10% dte.
en la propera col·lecció
primavera

Petit Petó: Pijames,
conjunts, boxers, slips,
tota la temporada
d’hivern a meitat de preu
SABINA: Totes les
peces de roba a 15 €.
Pantalons, faldilles, vestits, jaquetes, gènere de
punt, bruses... A més,
vàries peces a 2€ i a 6€
Torra stil: Tot a 30€
(Pantalons - BrusesSamarretes - Jerseis).
Abrics al 50%
Vintage 78: Tot a 15 €

Compra a Solsona.
Com a casa
enlloc!!!

MODA INFANTIL,
PUERICULTURA
Quitxalla: Oferta
2x1
tatiana: Gangues
a partir de 2€: Roba i
Puericultura petita

RESTAURANTS, BARS
Hostal Restaurant
Crisami: Canya i montadito 2,5€
la tasketa de la
núria: Copa de vi
criança de Terra Alta amb
tapa de braves “trumfus
del Solsonès” 3€

Hi col·labora:

Restaurant Bar El
Cantàbric: ½ tapa
aletes de pollastre - ½
pernil Ibèric - ½ calamars a la romana - ½
cloïsses marinera - ½
xoricets a la sidra - 2
copes de vi: 15€

Centre Visió-Òptica
Solsona: Ulleres de
sol des de 14,90€- Ulleres
graduades des de 24,90€

SABATERIES

TECNOLOGIA,
FERRETERIES

Calçats Ribalta:
Liquidacions a 15€

SALUT, ÒPTIQUES
Centre Auditiu
del Solsonès: En la
compra d’una parella
d’audiòfons, 50% de
dte. en el segon

Teràpies NatUrals
Magda: Complements i bijuteria a
partir de 6€

electrodomèstics
r. vilaseca: 10% de
descompte en productes de calefacció
Ferreteria Vilbar:
50è aniversari Vilbar,
l’oferta que no et pots
perdre

Entre tots els clients del
FORA ESTOCS, sortejarem

6 premis!!!

Consulteu les bases a: www.solsonacomercial.com
HIVERN 2017

