Armeria
Els Caçadors:
Oferta de roba
a 5, 10 i 15€

Can solvi:
Un donegal
per cada compra

Tàndem Solsona:
Descomptes fins al 30%.
I si compres més de 3
articles, obtindràs el
40% de dte.

Carnisseria Teresa:
Sorteig de 2 lots de productes. Per cada compra
es podrà emplenar una
butlleta i al vespre es
farà el sorteig de les 2
butlletes guanyadores
Condis Solsona:
Per la compra de 2
manats de calçots (25u/
manat) emporta’t gratis
1 pot Ferrer de salsa
calçots de 320 g
el drac:
10% de dte. en
pastissos de xuxes
garric-garrac:
Compra superior a
10€, obsequi de bossa
d’ametlles garapinyades
La Vínicola:
Regal d’un refresc per la
compra superior a 10€
Pastisseria
El Passeig:
Cafè amb llet + pasta 2€
PEIXATERIA ROMAR:
Lluç a 9,90€/kg
TOLERÀNCIES:
Divendres dte. 10% formatges vegans, iogurts,
pastisseria i plats cuinats. I dissabte sorteig
d’una panera toleràncies
entre els consumidors
de l’estand de la Fira

TKS Sport Ribera:
Rebaixes grans, grans;
a preus petits, petits

BELLESA,
PERRUQUERIES
centre d’estètica
antònia:
Descomptes en tots els
nostres productes
EssÈncia:
Productes a 2€ i
productes 2x1
nuri perruqueria:
Productes pel cabell
a partir de 5€ (xampús,
condicionadors, ceres...)
perruqueria ester:
10% de dte. en el tallat

pizzeria el cobert:
Divendres pizza
4 formatges a meitat de
preu, a consumir
al local

BARS,
RESTAURANTS
Hostal
Restaurant
Crisami:
Canya i montadito 2,5€

DECORACIÓ,
MOBLES, REGALS

ÈXIT:
10% de descompte
en compres
superiors a 30€

Al Regal:
Batins i pijames nen/a 8€
Mitjons, slips
i calces 1€

La Bijuteria:
Dte. del 50% en tot,
excepte argent, artesania
Maite i nova col·lecció

Artesania
La Palmera:
Rebaixa + descompte
per la pròxima compra

FORA

ESTOCS
PROMOCIONS
Divendres 2 i dissabte 3 de març

FERRETERIES
Ferreteria Vilbar:
Oportunitats

MODA,
CONFECCIÓ
Bufau:
Peces Bufau a preu de
ganga i espardenyes
amb un 10% de dte.
Ca la Carme:
Aprofiteu el Fora Estocs
Ca la CELES:
Fundes de nòrdic a 40€ i
vànoves al 50%
davesas:
Tot al 50% i sorteig d’un
pantaló texà Blend
LC7 Jeans La Cotillaira:
Fora Estocs de jaquetes a
15€ entre altres gangues!
Lluïsa outlet:
Grans opotunitats
Maria prat:
Sorteig d’un dte. de
40€ entre les compres
del Fora Estocs
MAXI DIEZ SOLSONA:
2 x 15€ en peces de final
de la temporada d’hivern

Hi col·labora:

perruqueria maria:
Per la compra d’un
pintallavis et regalem
un pintaungles
perfumeria
torres:
Últims dies, bolsos
a 15 i 20€

BIJUTERIES,
RELLOTGERIES

MERCÈ:
Vine al nostre Fora Estocs
micuxú:
Tot el de nens a 8 €
Tot el de dona a 15 €
Restaurant Bar
El Cantàbric:
½ tapa pernil ibèric
- ½ tapa manxego
- ½ tapa calamars a la
romana - ½ tapa pop
a la gallega - 1 copa vi
- postres (suís o irlandès).
Tot: 15€

CARBURANTS

Decser:
Làmpares a 12€

Estació de
Servei Setelsis:
Venda de
productes descatalogats a preus
d’oportunitat

Espar Sala Shop:
50% en cadires, poufs,
il·luminació, complements
de bany, ménage i tèxtil.
També secció outlet a:
www.esparsalashop.com

Moda Valentí
SOLSONA:
Us obsequiem amb un
10% dte. en la propera
col·lecció primavera
Petit Petó:
Fundes de nòrdic, jocs de
llit, edredons, tota la roba
de la llar 20% de dte.

SABINA:
Roba primavera/estiu
tot a 5, 10 i 15€. 3x2, tria
3 peces que t’agradin i
paga’n només 2
Torra stil:
Tot a 30€ (pantalons,
bruses, samarretes,
jerseis). Abrics al 50%
vetes i fils:
Pijames a 25€

PREMI
SEGUR
En vals de compra

1000 €

Cal baldomero:
Per cada 20€ de compra,
una llauna de sardines
de regal

la tasketa
de la núria:
Copa de vi criança de
Terra Alta amb tapa
de braves “trumfus del
Solsonès” 3€

MODA INFANTIL,
PUERICULTURA
Quitxalla:
Oferta 2x1

tatiana nadons:
Gangues a partir de 2€:
roba i puericultura petita

ÒPTIQUES, SALUT
Centre Auditiu
del Solsonès:
En la compra d’una
parella d’audiòfons, 50%
de dte. en el segon
Centre VisióÒptica Solsona:
Ulleres de sol des de
14,90€- Ulleres per
graduar des de 24,90€
Òptica jané:
15% de dte. en totes
les ulleres graduades
Teràpies NatUrals
Magda:
Complements i
bijuteria a partir de 6€

PAPERERIES
OFISET CALIPAGE:
Slang bolsos i moneders
20% dte. Motxilles des
de 12,95€

SABATERIES
Calçats Ribalta:
Liquidacions a 15€

Consulteu les bases a:
www.solsonacomercial.com

armeria
ESPORTS

Entre tots els que compreu
en 4 establiments, REPARTIM...

ALIMENTACIÓ,
BEGUDES

