
Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[
MasterCard® Gold Debit de la

Banca Transilvania §i bucura\i-v[ de oferte 
speciale `n 200 de loca\ii partenere

din toat[ \ara.



Stil & Mod[



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii:

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

O nou[ loca\ie, un nou concept! 
Avanti Furs nu respect[ regulile, ci le stabile§te. Experimentând stiluri 
§i tehnici, prin imagina\ie §i inova\ie, Avanti prezint[ noile tendin\e §i se 
bucur[ de beneficiile unui trendsetter în acest domeniu.
Materiile prime sunt de maxim[ importan\[ în sectorul bl[nuri. Selec\ia 
acestora trebuie s[ se bazeze pe criterii stricte. Nurc[, samur, linx, 
chinchilla, vulpe §i swakara sunt doar câteva dintre bl[nurile selectate de 
c[tre Avanti Furs. Materiile prime ale companiei sunt procurate de la licita\ii 
recunoscute din Statele Unite, Scandinavia, Canada §i Rusia, §i sunt tratate 
în cadrul unor t[b[c[rii de top din Europa §i America. În plus, toate pieile 
utilizate de Avanti Furs sunt naturale, provenind din diferite cresc[torii.
În magazinul nostru pute\i g[si o colec\ie complet[ de bl[nuri pentru 
femei, inclusiv accesorii precum gen\i, br[\[ri, m[nu§i §i §aluri.

Oferta este valabil[ în magazinul Avanti Furs din JW Marriott Bucharest 
Grand Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucure§ti, telefon: 
021.403.31.00.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii:

15% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Brandul Cacharel este, `n mod evident, deosebit. Linia sa nu se modific[ 
rapid `n raport cu trendurile actuale; tendin\ele de moment `i influen\eaz[ 
stilul `n detalii minore. ±i totu§i, Cacharel nu este un brand conservator.
Ast[zi, Cacharel `nseamn[ rafinament p]n[ la cel mai mic detaliu, 
o fuziune armonioas[ `ntre tradi\ional §i modern, \inutele b[rb[te§ti create
de Cacharel adres]ndu-se unor persoane pline de `ncredere, elegan\[ 
§i dinamism.
De\in[torii de carduri MasterCard® se vor bucura de o \inut[ special[, de
servicii excelente §i de o reducere de 15%.

Oferta este valabil[ în magazinul Cacharel din B[neasa Shopping City,
±os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.361.16.22 
§i Cacharel Shoes & Ceremony din Afi Palace Cotroceni, Bulevardul Vasile 
Milea nr. 4, sector 6, Bucure§ti, telefon: 021.448.19.03.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii:

15% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

O perpetu[ c[utare a perfec\iunii stilistice, `mpletit[ cu o excelent[
calitate a materialelor folosite. Tehnologie avansat[, `mbinat[ cu aten\ia
pentru detalii a metodelor clasice. Produse lucrate manual care dezv[luie
experien\a §i dragostea pentru `nc[l\[minte §i accesorii din piele. De fapt,
Cacharel Shoes & Leather `nseamn[ toate acestea §i, `n acela§i timp, 
mult mai mult. ~nseamn[ un spa\iu modern §i confortabil, unde pute\i g[si 
pantofii de care ave\i nevoie pentru recep\ia din seara aceasta sau pentru 
garden party-ul de m]ine.

Oferta este valabil[ în magazinul Cacharel Shoes & Leather din B[neasa 
Shopping City, ±os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
021.361.16.13.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii:

5% reducere la achizi\ionarea de produse de minim 5.000 lei

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Varietatea stilurilor oferite de Canali vine `n `nt]mpinarea lifestyle-ului
b[rbatului modern, cunosc[tor al tendin\elor, obi§nuit s[ aprecieze
calitatea materialelor de top, rafinamentul §i finisajele hand-made.
Magazinul Canali propune `n fiecare sezon o selec\ie atent[ a colec\iilor:
detalii sofisticate, accesorii exclusiviste §i materiale nobile, care `ntregesc
look-ul modern al siluetei masculine, prin elementele de stil cu aer
aristocratic, `mbinate cu calitatea croitoriei Made in Italy §i perfec\iunea
execu\iei datorat[ celor peste 75 de ani de experien\[.
Elegan\a b[rbatului Canali este completat[ de accesorii `n care stilul rafinat 
este elementul de rezisten\[.

Oferta este valabil[ `n magazinul Canali din Calea Doroban\ilor nr. 196, 
sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.230.15.40.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii:

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat
10% reducere pentru orice serviciu achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Casa de bl[nuri MG continu[ o tradi\ie de familie în domeniul articolelor 
de lux din blan[ natural[, ce dateaz[ din anul 1939, fiind probabil cel 
mai vechi magazin cu haine din blan[ nobil[ `nfiin\at dup[ 1989. Ne-am 
consolidat o imagine bazat[ pe calitatea produselor §i pe modelistica ce 
se adreseaz[ unei femei moderne, trendy, elegante §i dinamice. Colec\iile 
sunt realizate de c[tre designeri italieni celebri în domeniu (Vinicio Pajaro, 
Antonio Didone), dar §i în atelierul propriu, cu materii prime din import, de 
bun[ calitate, atent selec\ionate. Pân[ în prezent am reu§it s[ satisfacem 
cele mai exigente gusturi §i cele mai extravagante cerin\e, prin crearea 
unor modele personalizate conform dorin\ei §i imagina\iei clien\ilor no§tri. 

Oferta este valabil[ în magazinul Casa de bl[nuri MG din ±os. ±tefan cel 
Mare nr. 46, sector 2, Bucure§ti, telefon: 021.210.48.70.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii:

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

De la momentul lans[rii sale în 1978, Calvin Klein Jeans a fost pozi\ionat 
ca un „designer brand” autentic, cunoscut pentru croiala inovatoare, detalii 
unice §i tratamente speciale ale texturii din denim. Stilul curat, rafinat, cu 
elemente de inova\ie reprezint[ esen\a brandului. Calvin Klein Jeans a fost 
întotdeauna o for\[ motrice în industria modei, fiind renumit atât pentru 
campaniile de publicitate memorabile, cât §i pentru designul spectaculos 
al denimului.
Ast[zi Calvin Klein Jeans a evoluat într-un brand sexy, modern, care 
creeaz[ stiluri §i siluete deopotriv[ naturale §i moderne. 
Colec\iile CK Jeans sunt prezente în România atât în magazinul Calvin 
Klein Jeans din AFI Palace Cotroceni, cât §i în magazinele Collective.

Oferta este valabil[ în magazinul Calvin Klein Jeans din Afi Palace 
Cotroceni, etaj 1, Bulevardul Vasile Milea nr. 4, sector 6, Bucure§ti, Stand 
B119, telefon: 0755.037.638.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii:

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Coccinelle este o marc[ ce respect[ luxul discret, casual §i u§or, 
mobilitatea urban[ asigurat[ de gen\i cu barete, gen\i de um[r, cu linii 
feminine §i dinamice.
Pentru sear[, gen\ile sunt din m[tase, \esute cu pietre semipre\ioase §i 
§tifturi, sau o versiune romantic[, cu trandafiri origami din piele.
În magazinul Coccinelle din Bucure§ti ve\i putea achizi\iona, de asemenea, 
pantofi, sandale, bijuterii §i accesorii din piele, cu o infinitate de detalii 
pre\ioase. COCCINELLE SPA, produc[tor de gen\i §i accesorii, a fost fondat 
în 1978 în Parma, unde are §i sediul legal. Compania face parte din grupul 
Mariella Burani Fashion Group din 2006 prin subsidiara Antichi Pellettieri.
Coccinelle produce 4 colec\ii în fiecare an, oferind femeilor o gam[ vast[ 
de gen\i, înc[l\[minte, po§ete §i accesorii incluzând bijuterii §i e§arfe.
Experien\a, precizia, aten\ia pentru detalii, calitatea §i simplitatea sunt 
cuvintele cheie din spatele m[rcii Coccinelle: mereu un simbol de 
elegan\[ §i design italian.
Fiecare produs este lucrat manual §i îmbun[t[\it an de an, cu un accent 
deosebit pe selectarea materialelor de cea mai bun[ calitate.
Coccinelle este prezent în 50 de magazine de single brand §i în 
aproximativ 1.000 de magazine multibrand din Italia §i din întreaga lume.

Oferta este valabil[ în magazinul Coccinelle din Calea Victoriei nr. 63-81, 
sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.319.36.30.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii:

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Portofoliul premium de branduri din magazinele Collective se adreseaz[ 
celor mai exigen\i, elegan\i §i sofistica\i consumatori, care doresc s[-§i 
exprime personalitatea atât prin \inute casual, cât §i prin \inute de cocktail 
sau smart-casual. Polo Ralph Lauren, Juicy Couture, CK Jeans, Napapijri, 
Miss Sixty, Energie, G-Star Raw, Converse, UGG Australia, Boss Orange, 
Diesel, Scotch & Soda, Folli Follie, DKNY Jeans, Pepe Jeans London, 
Superdry sunt o parte dintre colec\iile prezente în magazinele Collective, 
care creeaz[ o experien\[ de shopping unic[, într-un design minimalist §i 
trendy.

Oferta este valabil[ în magazinele Collective din B[neasa Shopping City, 
parter, ±os. Bucure§ti - Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
0740.251.761; Bucure§ti Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3,
Bucure§ti, telefon: 0752.020.310; Plaza Rom]nia, Bd. Timi§oara nr. 26, 
sector 4, Bucure§ti, telefon: 0752.020.301.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii:

7% reducere pentru orice produs achiziţionat 
5% voucher pentru achiziţii online de pe www.victoriaonline.ro

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Day & Night este un magazin care \inte§te publicul young & spirited, 
oferind clien\ilor `mbr[c[minte, `nc[l\[minte §i accesorii affordable 
luxury, `ntr-o loca\ie extrem de dinamic[ §i plin[ de culoare. Diane von 
Furstenberg, Etoile Isabel Marant, Dsquared2, Versace Collection, American 
Retro §i Zadig & Voltaire se afl[ printre propunerile Day & Night, fiecare 
sezon aduc]nd, de fiecare dat[, noi designeri.

Oferta este valabil[ `n magazinul Day & Night din B[neasa Shopping City, 
parter, ±os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, 
telefon: 021.361.17.91.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii:

5% reducere la achizi\ionarea de produse de minim 5.000 lei

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Magazinul Distinto aduce pe pia\a româneasc[ brandurile italiene: LOVE 
MOSCHINO, GIUSEPPE ZANOTTI, CASADEI, LE SILLA, POLLINI, BALDININI 
§i A.TESTONI. Fiecare dintre ele are o identitate  proprie, iar al[turarea 
acestor §apte m[rci nu poate decât s[ îi satisfac[ pe cât mai mul\i dintre 
cei care trec pragul magazinului. Distinto Boutique a fost inaugurat în 
luna martie 2005 §i în scurt timp a devenit un punct important pe harta 
magazinelor de pantofi §i îmbr[c[minte de lux din Bucure§ti. 

Oferta este valabil[ `n magazinul Distinto din Calea Doroban\ilor 
nr. 133, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.231.50.07.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

Voucher cadou, reprezent]nd 5% din valoarea achizi\iei, care poate fi
utilizat la urm[toarele cump[r[turi

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Colec\iile sunt rezultatul fuziunii dintre elegan\a §i originalitatea
caracteristice stilului Armani, liniile, accentele §i paleta de culori pun]nd `n
valoare spiritul cosmopolit. Acestea reprezint[ o autentic[ declara\ie de stil
a individului angajat `n viitor §i eviden\iaz[ universul urban.
Materiale de calitate, geometrie, echilibru, dinamism, fluiditate – acestea
sunt reperele `n jurul c[rora se structureaz[ colec\iile Emporio Armani.
Grupul Armani este unul dintre liderii industriei de mod[ §i lux din lume §i
este cunoscut pentru crearea, producerea, distribu\ia §i v]nzarea \inutelor
vestimentare, a accesoriilor, a produselor cosmetice §i a obiectelor de
mobilier. Grupul activeaz[ prin intermediul brandurilor, precum: Armani
Prive, Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Collezioni, A/X Armani
Exchange, Armani Junior, Armani Teen, Armani Baby §i Armani Casa.

Oferta este valabil[ `n magazinul Emporio Armani din Calea Victoriei
nr. 60-64, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.310.81.31.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat
Pentru serviciul Made to Measure se ofer[ reduceri personalizate.

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Universul Ermenegildo Zegna asigur[ garderoba complet[ a b[rbatului
modern. ~n magazinul din Bucure§ti, de\inut de Alsa Fashion Group, sunt
prezente liniile Couture, Sartoria, Upper Casual, Z Zegna, Zegna Sport §i
Accessories. De asemenea, Ermenegildo Zegna pune la dispozi\ia clien\ilor
s[i serviciul Made to Measure („Su Misura”) §i le ofer[ posibilitatea de a-§i 
comanda piese vestimentare potrivit m[surii §i preferin\elor, men\in]nd 
standardele de calitate ale brandului. Colec\iile redefinesc stilul clasic
italian cu ajutorul croielii tradi\ionale §i al elegan\ei contemporane.
|es[turile nobile, detaliile fine realizate manual §i accesoriile luxoase
definesc piesele din garderoba sofisticat[ a omului de afaceri care `§i 
exprim[ individualitatea prin acurate\ea croielii. Din anul 1910,
Ermenegildo Zegna s-a aflat `n fruntea inova\iei textilelor §i a excelen\ei
fibrelor naturale. Viziunea fondatorului Ermenegildo Zegna, un pionier `n
tehnologia textilelor §i filantropie, a pavat drumul urmat de cele patru
genera\ii pentru a pozi\iona brandul `n topul industriei modei de lux.

Oferta este valabil[ `n magazinul Ermenegildo Zegna din 
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.316.89.75.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat
Serviciu gratuit de l[rgire a pantofilor

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Enzo Bertini este „acel” multibrand store dedicat articolelor de `nc[l\[minte 
§i marochin[rie, „acel” univers `n care vedetele incontestabile ale
fashion-ului mondial dimensioneaz[ lumea `n care p[§im `ntr-un catwalk 
uria§.
Enzo Bertini este spa\iul în care moda se instaleaz[ ca st[pân. Cu fiecare 
nou sezon, cu fiecare nou[ colec\ie, brand-uri celebre: John Richmond, 
DKNY, Moschino, Mexx, Pepe Jeans, Replay, CK Calvin Klein sau Enzo 
Bertini î\i dezv[luie ultimele tendin\e în materie de forme, culori §i 
materiale.
Romantici sau poate u§or agresivi, `ndr[zne\i sau clasici, retro sau 
moderni, pantofii §i po§etele sunt, `n lumina noilor standarde sociale, 
accesoriile esen\iale pentru ca o toalet[ s[ fie perfect[. La Enzo Bertini, 
tradi\ia §i experien\a marilor produc[tori se `mbin[ cu noutatea §i
prospe\imea imagina\iei designerilor, cre]nd, pentru noi, cei care 
contempl[m, iubim sau ne asum[m moda, posibilitatea de a adapta 
propriilor noastre individualit[\i, fr]nturi de vise.

Oferta este valabil[ `n magazinul Enzo Bertini din B[neasa Shopping City, 
±os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, 
telefon: 021.361.15.72.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru achizi\ii în valoare de pân[ la 2.000 lei
10% reducere pentru achizi\ii în valoare de peste 2.000 lei

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

La Perla, cel mai luxos brand de lenjerie intim[ din lume, a deschis primul 
magazin din România. Povestea începe în Italia, în anul 1954, când Ada 
Masotti a dat na§tere propriului vis: un atelier pentru crearea corsetelor. 
În alegerea numelui brandului pentru noul atelier, Ada Masotti s-a inspirat 
din cutia c[ptu§it[ cu catifea ro§ie în care î§i prezenta crea\iile ca pe ni§te 
adev[rate bijuterii. Astfel a ales numele celei mai feminine §i armonioase 
bijuterii: perla. Noul boutique de pe Calea Victoriei cuprinde, pe lâng[ 
colec\iile de lenjerie intim[ care au consacrat casa, §i liniile de costume 
de baie, piese prêt-à-porter ce poart[ semn[tura La Perla §i, nu în ultimul 
rând, esen\ele brandului. La Perla continu[ s[ modeleze dorin\ele oric[rei 
femei §i s[-§i execute colec\iile cu o sensibilitate creativ[ la cel mai înalt 
nivel al elegan\ei §i stilului, fiind azi lider mondial pe segmentul lenjeriei §i 
articolelor de plaj[.

Oferta este valabil[ în magazinul La Perla din Calea Victoriei nr. 118,
sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.310.93.31.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

15% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Lena Criveanu, reputat designer rom]n, este plasat[ de speciali§ti la 
grani\a dintre art[ §i mod[. Talentul s[u de a exploata „feminitatea”, 
interpretând într-o manier[ modern[ elemente din cultura popular[ 
româneasc[, al[turi de tendin\ele interna\ionale, bucur[ publicul în fiecare 
sezon.
Colec\iile propuse în boutique cuprind de fiecare dat[ dou[ linii, prima linie 
oferind solu\ii pentru rochiile de eveniment, iar cea de a doua pentru linia 
de office, considerat[ foarte young lady!

Oferta este valabil[ în magazinul Lena Criveanu din Galeria Mario Plaza, 
Calea Doroban\ilor nr. 172, sector 1, Bucure§ti, telefon: 0725.22.37.15.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

7% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Într-un spa\iu dominat de alb §i negru, amenajat elegant pe dou[ 
niveluri, pasionatele de \inute haute couture vor g[si în boutique-ul Lucia 
Bella rochii din dantel[ lucrat[ manual, crea\ii spectaculoase cu trene 
deta§abile, cristale Swarovski, materiale sofisticate §i accesorii originale. 
Înfiin\at în 1998, brandul Lucia Bella reprezint[ fa\a glamuroas[ a modei 
Orientului Mijlociu. Crea\iile sale r[spund în primul rând nevoilor femeii 
care î§i dore§te s[ fie mereu remarcat[ §i admirat[, indiferent dac[ se afl[ 
la o petrecere privat[ sau pe covorul ro§u de la Cannes. 
Punctele forte ale pieselor create de Lucia Bella sunt designul §i mixul 
inedit de materiale folosite. Designerul Lucia Bella nu se sfie§te s[ 
combine, pentru aceea§i crea\ie, m[tase cu dantel[, voal, \inte, lan\uri §i 
capse. Rezultatul este impresionant de fiecare dat[, \inutele fiind în acela§i 
timp feminine §i spectaculoase.  
Colec\iile de haine §i accesorii Lucia Bella sunt disponibile în boutique-ul 
mono-brand din Calea Victoriei nr. 84, sector 1, Bucure§ti §i în magazinul 
Lucia Bella din Sharjah, Sahara Center, UAE.

Oferta este valabil[ în magazinul Lucia Bella din Calea Victoriei nr. 84, 
sector 1, Bucure§ti, telefon: 031.436.45.26.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Marella ofer[ o colec\ie complet[ §i diversificat[, cu o linie fresh §i
contemporan[, `n conformitate cu starea de spirit §i stilul de via\[ actual.
Paltoanele, jachetele §i costumele sunt un „must”, put]nd fi combinate
cu piese de o discret[ not[ chic: propuneri u§or de purtat §i seduc[toare
pentru femei rafinate, dinamice, care `§i doresc s[ se admire §i s[ fie
admirate.
~n fiecare sezon, alte colec\ii sunt prezentate al[turi de linia principal[:
„Tricot” subliniaz[ pl[cerea de a purta tricotaje, colec\ia „Sport” este
dedicat[ timpului liber, iar „Accessori” (accesorii) este o linie care 
personalizeaz[ §i completeaz[ look-ul.

Oferta este valabil[ `n magazinul Marella din Calea Victoriei nr. 63-81, 
sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.313.28.97.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Colec\ia MaxMara este dedicat[ femeilor glamour chic, care se bucur[ de
redescoperirea unui aspect rafinat, dar totu§i dinamic §i practic, `n via\a
cotidian[. Femeia MaxMara este modern[ §i contemporan[, cu o imagine
sofisticat[ §i rafinat[, cu o \inut[ aliniat[ tendin\elor, potrivit[ diferitelor 
ocazii din via\a modern[.

Oferta este valabil[ `n magazinul MaxMara din Calea Victoriei nr. 83,
sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.316.89.77.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere la achizi\ionarea de produse de minim 5.000 lei

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Moschino ocup[ un loc important `n lumea modei, iar istoria sa,
consisten\a crea\iilor vestimentare, dar §i continuitatea de care d[ dovad[,
demonstreaz[ din plin faptul c[ `§i merit[ pozi\ia privilegiat[. Crea\iile care
poart[ semn[tura Moschino, Moschino Love, Moschino Cheap and Chic,
Baldinini §i Le Silla se disting prin creativitate rafinat[ §i prin mixul inedit
dintre ludic, excentricul frapant §i „elegan\a imaculat[”.

Oferta este valabil[ `n magazinul Moschino din Calea Doroban\ilor
nr. 181, sector 1, Bucure§ti, telefon: 0720.05.00.09.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

7% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Brandul Paul & Shark se adreseaz[ persoanelor sportive, care iubesc 
aventura, c[l[toresc frecvent §i prefer[ s[ `§i petreac[ timpul liber `n 
natur[. Cu toate acestea, colec\iile pe care brandul le propune pentru 
2013 includ o varietate larg[ de haine §i `nc[l\[minte, potrivite pentru toate
ocaziile, `ncep]nd cu \inutele office p]n[ la cele sport.
Povestea Paul & Shark `ncepe `n anii ’70, c]nd brandul lanseaz[ primul 
pulover conceput special pentru iubitorii sporturilor nautice. Acesta se 
remarca at]t prin design, c]t §i prin faptul c[ era livrat `ntr-un ambalaj 
unic – o cutie metalic[, ce poate avea `ntrebuin\[ri multiple `n lumea 
yachting-ului. Succesul acestui produs a determinat apoi primul pas `n 
crearea unei linii de haine speciale, impermeabile, ideale pentru cei care 
navigheaz[.
De-a lungul anilor, Paul & Shark a `nceput s[ produc[ haine §i pentru 
pasiona\ii de alte sporturi, cum ar fi golful sau schiul, dar a dezvoltat 
§i colec\ii definite de un stil casual. Ast[zi, Paul & Shark este un brand 
dedicat consumatorilor care apreciaz[ pe deplin luxul, cele mai bune 
materiale §i hainele made in Italy. Colec\iile de haine §i accesorii 
Paul & Shark sunt distribuite `n toat[ lumea, `n peste 200 de loca\ii, iar `n 
Rom]nia brandul este disponibil `n Bucure§ti, pe Calea Victoriei
nr. 102-108.

Oferta este valabil[ `n magazinul mono-brand Paul & Shark din Calea 
Victoriei nr. 102-108, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.313.43.73.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat
Livrare gratuit[ pentru cump[r[turi în valoare de peste 400 lei

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Petit Bateau este o marc[ emblematic[ a modei fran\uze§ti pentru copii 
§i adul\i, creat[ `n anul 1893.
Recunoscut pentru tricourile marin[re§ti, stilul Petit Bateau se orienteaz[
spre calitate, confort §i simplitate.
Produsele sunt fabricate din materiale naturale: bumbac, l]n[ sau m[tase,
iar gama variaz[ de la lenjerie intim[, pijamale, `mbr[c[minte pentru 
bebelu§i, copii, femei `ns[rcinate §i adolescente.
O gam[ de produse din bumbac bio, cadouri minunate pentru nou-n[scu\i.

Oferta este valabil[ `n magazinul Petit Bateau din B[neasa Shopping City, 
etaj 1, ±os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, 
telefon: 021.361.15.29.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Pink & Blue este o galerie multibrand, `n cadrul c[reia un loc generos `l 
ocup[ crea\iile “Made in Romania”. 
Printre designerii rom]ni, care au acceptat provocarea §i semneaz[ colec\ii
permanente pentru Pink & Blue, se num[r[ Rhea Costa & Malvensky 
Team, Wilhemina Arz, Florentina Giol, Marcella Home, M[d[lina Z[voianu §i 
Laura Eftode (Kihi – Kiha) sau Virginia Toma.
Casele de mod[ Hey Princess, Petite Coco §i Innocence creeaz[ \inute 
deosebite – vestimenta\ie de botez sau alte evenimente speciale din via\a 
micu\ilor.
Galeria de produse “Made in Romania” este completat[ de branduri 
premium interna\ionale, precum Laura Biagiotti, Gianfranco Ferre, 
Scervino Street, Ferrari GT, Beverly Hills Polo Club sau Gas – adresate 
at]t nou-n[scu\ilor c]t §i copiilor cu v]rste p]n[ la 16 ani. |inutele sunt 
fabricate de renumitul grup italian Mafrat, unul dintre produc[torii de haine 
pentru copii cu cea mai lung[ tradi\ie din Italia.  
±i, pentru c[ ne dorim ca fiecare dintre oaspe\ii no§tri s[ g[seasc[ aici 
ceva special pentru copii, am ales s[ `mbog[\im galeria Pink & Blue 
cu juc[riile Noukie’s, gentu\ele Tous §i piese de mic mobilier Levels of 
Discovery, realizate pentru a decora §i a `nveseli camerele celor mici.
Mai mult dec]t un magazin, Pink & Blue g[zduie§te, periodic, ateliere de 
crea\ie, seri de pove§ti sau lans[ri de colec\ii vestimentare.

Oferta este valabil[ în magazinul Pink & Blue din Strada Pu\ul lui Zamfir
nr. 26, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.230.20.42.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

C[ma§[ cadou la prima achizi\ie a unui costum pe m[sur[
Consilier personal §i evaluarea garderobei la 0752.207.206

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

SARTO made to measure este primul concept-boutique masculin din 
România, care integreaz[ stilul sartorial italian al costumelor §i c[m[§ilor 
f[cute pe m[sur[, cu un serviciu profesionist de consiliere vestimentar[. 
Venim în întâmpinarea b[rbatului modern, pentru care imaginea personal[ 
este principala carte de vizit[, de aceea oferim multiple posibilit[\i de 
asortare §i personalizare a costumelor §i a c[m[§ilor, consiliere privind 
alc[tuirea \inutelor, alegerea \es[turilor §i conturarea stilului personal.

Oferta este valabil[ în showroom-ul Sarto made to measure din Str. Nicolae 
Caramfil nr. 22, sector 1, Bucure§ti, telefon: 0728.021.025.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Magazinul Sport Couture al[tur[ cele mai apreciate branduri de mod[ 
într-un concept shop-in-shop inedit.
Suprafa\a de 1000 mp este destinat[ unui mix original de colec\ii casual,
upper casual, fashion §i sport, menite s[ satisfac[ un amplu segment
demografic, de la clientul de lux aspira\ional, pân[ la consumatorul de
mod[ versat.
Printre brandurile prezente în magazin, dintre care o parte reprezintă o 
premieră pentru Rom]nia, se găsesc M Missoni, Liu Jo, Pinko,
Marc by Marc Jacobs, Just Cavalli, Vicini, Bikkembergs, Adriano 
Goldschmied, J Brand, True Religion, 7 for all Mankind, Fred Perry, Freddy, 
Adidas Originals, Stella McCartney for Adidas, Adidas Porsche Design, 
Vans, Paul & Shark, Abercrombie & Fitch, ZZegna, Urbanears §i
Moshi Moshi.
Astfel Sport Couture devine locaţia ideală pentru persoanele care caută 
rochia potrivită pentru cocktail, perechea perfectă de jean§i sau un tricou.

Oferta este valabil[ în magazinul Sport Couture din B[neasa Shopping
City, etaj 1, ±os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, 
telefon: 021.361.14.27.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Tommy Hilfiger este unul dintre cele mai renumite branduri de premium 
lifestyle din lume, oferind clien\ilor de pe toate continentele haine §i 
accesorii de calitate superioar[ cu un design inconfundabil. Înc[ de 
la înfiin\area primului s[u magazin numit People’s Place, designerul a 
încercat s[ capteze cât mai bine esen\a stilului classic cool §i s[ ofere 
o not[ fresh stilului preppy, redefinindu-l ca fiind ”classic with a twist”. 
Colec\iile con\in haine sport-casual pentru b[rba\i, femei §i copii,
înc[l\[minte, costume de baie, accesorii, parfumuri, produse pentru cas[ §i 
gen\i de voiaj. Brandul poate fi g[sit în peste 1.000 de centre comerciale 
§i magazine specializate, cât §i în re\eaua proprie de magazine din peste 
90 de \[ri.
O parte dintre colec\ii le pute\i reg[si în magazinele noastre din Bucure§ti, 
Cluj, Ia§i §i Timi§oara.

Oferta este valabil[ în magazinele Tommy Hilfiger:
Bucure§ti Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
021.321.51.41; Plaza România, Bd. Timi§oara nr. 26, sector 6, Bucure§ti, 
telefon: 021.310.37.71; B[neasa Shopping City, etaj 1, ±os. Bucure§ti – 
Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.361.17.24; 
Afi Palace Cotroceni, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, Bucure§ti, telefon: 
021.448.18.18; Iulius Mall Cluj, Str. Al. Vaida-Voievod nr. 53B,
Cluj-Napoca, telefon: 026.454.02.39; Palas Mall Ia§i, Str. Palas nr. 7A, Ia§i, 
telefon: 023.270.84.40; Promenada Mall, Calea Floreasca nr. 175, 
sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.745.00.80.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice produs sau serviciu achizi\ionat;
Consiliere vestimentar[ gratuit[ la oricare dintre loca\iile Tudor Personal 
Tailor §i, la cerere, la birou sau la domiciliu.

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Tudor Personal Tailor reprezint[ unul dintre primele branduri române§ti de 
haine b[rb[te§ti croite pe m[sur[, oferind echilibrul perfect între elegan\a 
de inspira\ie britanic[ a casei regale Tudor §i experien\a de peste 50 de 
ani a croitorilor autohtoni. |inutele propuse, din \es[turi naturale de cea 
mai bun[ calitate, cu o palet[ de culori §i croieli cu o sclipire creativ[ 
deosebit[, sunt completate de accesorii îndr[zne\e §i atent lucrate manual. 
Echipa de consultan\i Tudor v[ st[ la dispozi\ie pentru orice informa\ie cu 
privire la experien\a serviciilor made-to-measure.

Oferta este valabil[ `n showroom-urile Tudor Personal Tailor din
Str. Cuza Vod[ nr. 95, sector 4, Bucure§ti, telefon: 0371.479.302 §i
Str. Episcopiei nr. 1-3, Athénée Palace Hilton, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
0371.479.302.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

7% reducere pentru orice produs achizi\ionat 
5% voucher pentru achizi\ii online de pe www.victoriaonline.ro

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Victoria 46 este cel mai important multibrand high fashion din Rom]nia, 
cu aproape 50 de branduri de lux ce se adreseaz[ deopotriv[ femeilor §i 
b[rba\ilor. Deschis `n 2007, magazinul situat ini\ial pe Calea Victoriei nr. 
46 se reg[se§te ast[zi la o nou[ adres[, Calea Doroban\ilor nr. 126-130, 
`ntr-un spa\iu generos care ad[poste§te label-uri sofisticate sau en vogue, 
precum Christian Dior, Alexander McQueen, Lanvin, Saint Laurent Paris, 
Stella McCartney, Isabel Marant, 3.1 Phillip Lim, Jimmy Choo, Sergio Rossi, 
Charlotte Olympia, Mary Katrantzou §i Olympia Le-Tan. 

Oferta este valabil[ în magazinul Victoria 46 din Calea Doroban\ilor
nr. 126-130, sector 1, Bucure§ti, telefon: 0728.106.068.



Bijuterii & 
Accesorii



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Inspirat de numele celui mai mare bijutier din Italia renascentist[, 
Benvenuto Cellini, brandul Cellini a luat na§tere din dorin\a de a oferi 
românilor o re\ea de magazine la nivel occidental, unde ace§tia pot g[si 
ceasurile §i bijuteriile unor m[rci prestigioase, recunoscute interna\ional 
pentru calitatea §i excelen\a lor.
Re\eaua s-a impus rapid pe pia\a româneasc[ de profil. Din 1999, când a 
fost deschis primul magazin, §i p]n[ ast[zi, Cellini a devenit cel mai mare 
juc[tor pe pia\a bijuteriilor §i ceasurilor de lux.
În decursul celor 14 ani de existen\[, re\eaua Cellini a ajuns la 12 
magazine în Bucure§ti §i în \ar[, devenind cel mai important retailer în 
domeniul ceasurilor §i bijuteriilor.

Oferta este valabil[ în toate magazinele Cellini din Bucure§ti §i din \ar[; 
adresele magazinelor le g[si\i pe www.cellini.ro.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat
Orice produs se modific[ gratuit `n 30 de zile de la achizi\ionare.
 Pentru verighete §i inele de logodn[, prima mentenan\[ – rodinare, §lefuire 
– este gratuit[ pe perioada garan\iei.

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Continua pasiune pentru frumuse\e §i perfec\iune a dus tradi\ia
Cielo Venezia 1270 peste hotarele Italiei, conferind m[rcilor noastre
o anvergur[ european[. Din anul 2008 am hot[rât s[ aducem §i s[
promov[m tradi\ia acestei case de bijuterii §i în Rom]nia, fiind prezen\i cu 
opt magazine de bijuterii.

Oferta este valabil[ în magazinele Cielo Venezia 1270 din B[neasa
Shopping City, Bucure§ti Mall, Plaza Rom]nia, Unirea Shopping Center, 
Liberty Mall, Afi Palace Cotroceni, Tomis Mall Constan\a, City Park Mall 
Constan\a. Adresele le g[si\i pe site-ul www.cielovenezia1270.ro.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

15% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Conducerea companiei Chronolink are o bogat[ experien\[ în m[rcile de lux §i 
conteaz[ pe o prezen\[ în Rom]nia pe termen lung.
~n prezent, Chronolink ofer[ publicului român ceasuri §i bijuterii de o frumuse\e 
§i calitate irepro§abile prin cele trei magazine situate în JW Marriott Bucharest 
Grand Hotel §i pe Calea Victoriei nr. 68-70. Chronolink este importator exclusiv 
în România at]t pentru ceasurile Rolex, c]t §i pentru ceasurile §i bijuteriile 
Mikimoto, Tudor, Pippo Perez, care se g[sesc în magazinul Ellinas.
Cu un concept §i materiale din Elve\ia, magazinul Ellinas are un design care 
face trimitere la o parte din patrimoniul Bucure§tiului, ora§ în care sunt prezente 
numeroase elemente pitore§ti de arhitectur[ Art Deco.

Oferta este valabil[ în magazinul Ellinas din JW Marriott Bucharest 
Grand Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucure§ti, telefon: 
021.403.31.42.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Folli Follie este o companie fondat[ în Grecia, care creeaz[, produce §i 
distribuie în lumea întreag[ bijuterii, ceasuri §i accesorii. Filozofia Folli Follie 
este de a oferi un „concept complet de mod[” de înalt[ calitate, la pre\uri 
accesibile, pentru a satisface nevoile femeii moderne §i active.
Folli Follie creeaz[ moda în 24 de \[ri, cu peste 500 de puncte de vânzare 
§i magazine emblematice, prezente pe arterele celebre de mod[ din marile 
ora§e cosmopolite: Londra, Hong Kong, New York, Dubai, Atena, Beijing, 
Seul, Honolulu. Colec\iile Folli Follie sunt prezente §i în magazinele
stand-alone strategice §i de tip shop-in-shop din cadrul unor galerii 
reprezentative, cum ar fi Corte Ingles (Spania), Isetan §i Takashimaya 
(Japonia), Lotte §i Hyundai (Coreea). Folli Follie are o prezen\[ puternic[ 
§i pe pia\a de travel retail, cu puncte de vânzare duty free în numeroase 
aeroporturi din întreaga lume, cum ar fi Beijing, Seul, Atena, Vancouver, 
Taipei, Hawaii §i Guam, §i sunt comercializate pe liniile marilor companii 
aeriene: British Airways, Iberia, Aeroflot, Air China, Japan Airlines, Korean 
Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, United Airlines, Virgin Atlantic etc.

Oferta este valabil[ în magazinele Folli Follie din B[neasa Shopping City, 
parter, ±os. Bucure§ti - Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
0740.251.300; Afi Palace Cotroceni, parter, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6, 
Bucure§ti, telefon: 0740.251.337 §i Aeroportul Interna\ional Henri Coand[ 
Bucure§ti, Duty Free Best Value, Calea Bucure§tilor nr. 224E, Otopeni,
jude\ul Ilfov, telefon: 0740.251.479.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat 
Vizionare privat[ a colec\iei, la cerere

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Cu peste 100 de boutique-uri proprii deschise în lume, în loca\ii precum 
New York, Londra, Paris, Istanbul, Moscova, Beijing sau Hong Kong, 
FREYWILLE, renumita cas[ austriac[ de bijuterii cu email, a devenit un 
juc[tor global important pe pia\a bijuteriilor de lux.
Atelierul de crea\ie §i cel de manufactur[, situate în Viena, în aceea§i 
loca\ie în care compania a fost înfiin\at[ în 1951, sunt locul în care prind 
via\[ piesele nemuritoare de art[ decorativ[.
Bijuteriile FREYWILLE sunt inspirate de emo\ii frumoase sau opere ale unor
arti§ti celebri, precum Gustav Klimt, Claude Monet, Alphonse Mucha sau
Friedensreich Hundertwasser.
Ingeniozitatea artistic[ §i spiritul creator reprezint[ centrul în jurul c[ruia
se contureaz[ FREYWILLE, acel centru care, în esen\[, este o expresie a
bucuriei de a tr[i.

Oferta este valabil[ în boutique-ul FREYWILLE din Calea Victoriei nr. 118, 
sector 1, Bucure§ti, telefon: 031.620.13.54.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru achizi\ii în valoare de pân[ la 15.000 lei
15% reducere pentru achizi\ii în valoare de peste 15.000 lei
Pentru achizi\ii în valoare de peste 50.000 lei, oferim prezent[ri private ale
colec\iilor.

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Galt orologerie elve\ian[, în calitate de retailer §i service oficial în România 
al unor m[rci excep\ionale, între care se remarc[ A. Lange & Söhne, 
Girard-Perregaux, Harry Winston, Hysek, IWC, Longines, Omega, Rado, 
Raymond Weil, Roger Dubuis, TAG Heuer, Ulysse Nardin §i Zenith, ofer[ 
prin intermediul celor 3 loca\ii din Bucure§ti, atât ceasuri de renume, 
bijuterii Pasquale Bruni, accesorii pentru ceasuri Buben & Zörweg, curele 
Morellato, cât §i consiliere de specialitate §i servicii post-v]nzare la cel mai 
înalt nivel.

Oferta este valabil[ în magazinele Galt orologerie elve\ian[ din Bucure§ti:
Calea Doroban\ilor nr. 153, sector 1, telefon: 021.231.45.66; Str. George 
Enescu nr. 5, sector 1, telefon: 021.318.91.70 §i The Grand Avenue din 
JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, 
telefon: 021.231.45.66.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Calitatea noastr[ este definit[ de o mie de detalii. 
Fie c[ v[ afla\i în c[utarea unei bijuterii exclusiviste pentru celebrarea 
unui eveniment important, fie c[ a sosit momentul cererii în c[s[torie a 
femeii mult iubite §i sunte\i nehot[rât în alegerea mult a§teptatului inel 
de logodn[ cu diamante, fie c[ v[ afla\i împreun[ la `nceput de drum 
§i sunte\i indeci§i asupra verighetelor care s[ v[ reprezinte unitatea §i 
personalitatea prin stilul propriu, Mardikian este magazinul de bijuterii §i 
locul în care orice alegere se va dovedi a fi just[ §i de bun augur.
Mardikian prezint[ o colec\ie rafinat[ de bijuterii cu diamante, inele de 
logodn[ §i verighete din aur §i platin[.
Diamantele sunt cadoul perfect, indiferent de ocazie, bijuteriile cu diamante 
r[mân]nd o amintire pl[cut[ atât în inima persoanei care ofer[, cât §i în 
inima celei care prime§te.

Oferta este valabilă în magazinul Mardikian din Str. Episcopiei nr. 1-3, 
Athénée Palace Hilton, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.212.50.77.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

Un cadou creat de Rolex în Elve\ia pentru fiecare ceas achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.

Chronolink este importatorul exclusiv în România pentru ceasurile Rolex, în 
cele dou[ magazine care poart[ numele renumitului brand de ceasuri de 
lux §i pentru ceasuri §i bijuterii ce se g[sesc în magazinul Ellinas.
Fondat[ în 2004 de c[tre Loucas M. Ellinas, Chronolink §i-a început 
activitatea cu primul magazin monobrand Rolex, în calitate de importator 
exclusiv în România al renumitei m[rci de ceasuri.
Conducerea companiei are o bogat[ experien\[ în m[rcile de lux §i 
conteaz[ pe o prezen\[ în România pe termen lung.
În prezent, aceast[ companie de familie ofer[ publicului român ceasuri §i 
bijuterii de o frumuse\e §i calitate irepro§abile prin cele trei magazine situate în 
JW Marriott Bucharest Grand Hotel §i pe Calea Victoriei nr. 68-70. 
Ambele magazine Rolex au fost create cu design §i materiale care provin 
exclusiv din Elve\ia §i care respect[ standardele oric[rui magazin Rolex din 
lume.

Oferta este valabil[ în magazinele Rolex din JW Marriott Bucharest 
Grand Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucure§ti, telefon: 
021.403.31.43 §i Calea Victoriei nr. 68-70, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
031.437.00.44. 



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

15% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Noble\ea cere tradi\ie, iar tradi\ia este un sinonim pentru Zen Diamond. 
Pornind de la o istorie de peste 100 de ani, brandul Zen Diamond s-a 
impus pe pia\a bijuteriilor din întreaga lume, fiind considerat[ firma cu cea 
mai mare capacitate de produc\ie din Europa, realizând circa 150.000 de 
bijuterii pe an. Bijuteriile care poart[ marca Zen Diamond sunt vândute 
în peste 3000 de magazine de bijuterii din toate col\urile lumii, având 
reprezentan\e §i în New York, Moscova, Antwerp, Dubai, Istanbul. Fiecare 
bijuterie marca Zen Diamond este înso\it[ de un certificat interna\ional de 
calitate a diamantului (International Diamond Quality Certificate).

Oferta este valabil[ în magazinul Zen Diamond din B[neasa Shopping City, 
±os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, 
telefon: 021.361.16.20.



Restaurante & 
Gourmet



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere din nota de plat[ 

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Restaurantul 1001 Nop\i este mediul intim în care pute\i degusta cele mai
rafinate preparate libaneze. 1001 Nop\i v[ r[spl[te§te succesele, v[
s[rb[tore§te evenimentele §i v[ întâmpin[ cu un design unic §i rafinat,
special creat pentru cei exclusivi§ti.
Lounge & Club 1001 Nop\i denot[ o ambian\[ rafinat[ prin împletirea
perfect[ a arhitecturii Buddha Bar-ului parizian §i a serviciilor de excep\ie.
Elementele orientale sunt puse în valoare de atmosfera chill-out.

Salon VIP 
Lâng[ defini\ia din dic\ionar a expresiei „ca un pa§[” ar trebui
s[ fie o poz[ din salonul VIP. A§a v[ sim\i\i când v[ afunda\i în divanul 
luxuriant §i moale. ±i când personalul e gata s[ v[ fac[ orice pl[cere, 
maestrul buc[tar în persoan[ v[ va oferi un show culinar live.

Oferta este valabil[ în restaurantul 1001 Nop\i din Str. Ion Brezoianu nr. 18, 
sector 1, Bucure§ti, telefon: 0746.171.111.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

15% reducere din nota de plat[

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Deschis în 2009 de un român care n-a putut sta departe de cas[ §i care 
a înv[\at gastronomia spaniol[ de la buc[tari celebri din Denia (ora§ul 
spaniol cu cele mai multe zile de s[rb[toare din lume), Alioli s-a impus 
rapid ca cel mai autentic restaurant spaniol din Bucure§ti. Aici g[si\i în 
fiecare zi preparate spaniole gustoase pe baz[ de ingrediente aduse 
din Spania, fructe de mare proaspete, bucate andaluze §i valenciene 
adev[rate, vinuri alese §i bere spaniol[. Cei care ne calc[ pragul în mod 
regulat, expa\i spanioli, vedete §i oameni îndr[gosti\i de mâncarea spaniol[ 
spun c[ noi facem cea mai bun[ paella din ora§. V[ a§tept[m cu drag!

Oferta este valabil[ în restaurantul Alioli din Str. Popa Tatu nr. 4, sector 1, 
Bucure§ti, telefon: 021.311.80.27, www.alioli.ro.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat
Livrare gratuit[ pentru cump[r[turi în valoare de peste 400 lei

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

V[ a§tept[m în magazinele Comtesse du Barry, unde ve\i g[si o gam[
variat[ de produse gastronomice de prestigiu, elaborate dup[ re\ete
exclusive: foie gras, jamon iberico, brânzeturi maturate, caviar, somon
afumat, dar §i minunate deserturi, precum: castane §i fructe glasate,
dulce\uri sau praline de ciocolat[.
Pentru a le acompania în mod elegant, v[ propunem o selec\ie de peste
1.500 de vinuri din Fran\a, Italia, Spania sau Lumea Nou[, dar §i b[uturi
tari precum Cognac, Armagnac sau Calvados.
De asemenea, ve\i descoperi §i colec\iile de cadouri gastronomice de
prestigiu Comtesse du Barry.

Oferta este valabil[ în magazinele Boutique Comtesse du Barry din 
B[neasa Shopping City, etaj 1, ±os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 42D, sector 1,
Bucure§ti, telefon: 021.361.16.25; Bd. Mircea Eliade nr. 3, sector 1, 
Bucure§ti, telefon: 031.620.40.32; Str. Episcopiei nr. 2 - 4, sector 1, 
Bucure§ti, telefon: 021.311.03.91; Str. Emil Isac nr. 14, Cluj-Napoca, 
telefon: 0264.45.01.34.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

7% reducere din nota de plat[ individual[ în valoare de peste 500 lei
15% reducere la nota de plat[ individual[ în valoare de peste 1.000 lei

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.
4. Oferta nu este valabilă pentru micul dejun.

Aflat[ la parterul Hotelului InterContinental Bucure§ti, Braseria Corso are 
o vedere spectaculoas[ c[tre bulevard, care v[ umple de energie §i v[ 
face s[ sim\i\i fream[tul ora§ului de la primele ore ale dimine\ii pân[ seara 
târziu.
Apreciat[ pentru atmosfera relaxant[, calitatea serviciilor §i a preparatelor, 
dar §i pentru atitudinea celor care v[ stau la dispozi\ie, Braseria Corso este 
locul perfect pentru a savura micul dejun, un prânz de afaceri tip bufet 
suedez sau o cin[ à la carte. 
Pute\i alege preparate române§ti cu care s[ v[ impresiona\i oaspe\ii, dar §i 
mânc[ruri interna\ionale, alese special de Buc[tarul ±ef, Alfonso Salvaggio. 
Pentru desert, v[ recomand[m dulciurile române§ti. Pl[cinta cu mere sau 
cu brânz[, amandinele sau tartele dulci §i aromate v[ vor face s[ reveni\i 
§i, de ce nu, s[ comanda\i o por\ie §i pentru cei dragi de acas[ sau pentru 
prieteni.

Oferta este valabil[ în Braseria Corso din cadrul Hotelului InterContinental 
Bucure§ti, Bd. Nicolae B[lcescu nr. 4, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
021.310.20.20.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

35 Euro – intrarea / zi / membru §i 35% discount pentru invita\ii membrilor
350 Euro / 10 intr[ri, 600 Euro / 20 intr[ri, 1000 Euro / 40 intr[ri,
1200 Euro / 60 intr[ri

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4.  Pre\urile includ TVA. Club InterContinental Lounge este deschis zilnic, 

`ntre orele 6.30 – 22.30. Oferta este disponibil[ doar pentru oaspe\ii 
care nu sunt caza\i `n hotel.

Decorat în stil contemporan, Club InterContinental Lounge, aflat la etajul 
21, este deschis oaspe\ilor care î§i doresc un spa\iu privat, elegant, unde 
s[ î§i invite partenerii de afaceri.
Aici beneficia\i de acces la internet inclus în abonament, servicii 
personalizate de Concierge, ziare §i reviste interna\ionale §i chiar de o 
bibliotec[.
La Club Lounge pute\i lua micul dejun, ave\i gust[ri §i b[uturi r[coritoare 
pe tot parcursul zilei §i pute\i organiza întâlniri într-o sal[ special 
amenajat[.

Oferta este valabil[ `n Club Lounge, din cadrul Hotelului InterContinental 
Bucure§ti, etaj 21, Bd. Nicolae B[lcescu nr. 4, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
021.305.10.45, 0730.644.812.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere din nota de plat[

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

CORSO Café & Bistro v[ propune centrul Clujului în caimacul unei cafele 
la primele ore ale dimine\ii, în inventivitatea brunch-ului, în savoarea unui 
prânz sau în gustul hot[r]t al vinurilor cramelor române§ti.
Meniul `l schimb[m în func\ie de anotimp, urmând principiul unor concepte 
binecunoscute, precum “seasonal flavoring” sau “slow food”. Filozofia 
buc[t[riei noastre este caracterizat[ de pasiunea pentru gustul mânc[rii 
abia scoase de pe foc §i pentru vinurile asortate, principiul de baz[ fiind 
calitatea §i prospe\imea lor.

Oferta este valabil[ în restaurantul Corso Café & Bistro din P-\a Unirii
nr. 16, Cluj-Napoca, telefon: 0733.946.474.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

7% reducere din nota de plat[

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Gargantua In the Park este locul în care sim\i\i c[ sunte\i de-al casei. 
Maestrul buc[tar v[ r[sfa\[ cu specialitatea culinar[ preferat[, iar b[utura 
favorit[ v[ a§teapt[ la mas[. La Gargantua, pove§tile v[ sunt ascultate, 
prietenii v[ sunt primi\i cu drag, iar partenerii de afaceri sunt întâmpina\i 
cu profesionalism.
Fie c[ vre\i s[ v[ bucura\i de un pahar de vin cu prietenii sau vre\i s[ 
v[ delecta\i sim\urile cu o cin[ savuroas[ în dulcele stil mediteranean, 
Gargantua In the Park v[ a§teapt[ cu masa pus[.
Calcan în pergament, cu spanac §i muguri de bambus, calamar la gr[tar 
cu broccoli §i pesto, ton în crust[ de susan cu sparanghel sunt doar câteva 
dintre specialit[\ile cu care v[ va încânta Gargantua In the Park.
La desert, trebuie s[ încerca\i neap[rat cheese cake-ul preg[tit cu brânz[ 
de capr[ nes[rat[ în combina\ie cu fructe de p[dure, dup[ o re\et[ a 
bunicii chef-ului Lucian Horotan, înv[\at[ de la sora lui Alexandru Vlahu\[.
Întotdeauna ne reinvent[m, evolu[m, a§a reu§im s[ ne fideliz[m clien\ii.

Oferta este valabil[ `n restaurantul Gargantua din Gr[dina Icoanei, 
Str. Calderon nr. 69, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.211.40.41.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru achizi\ii în valoare de pân[ la 2.000 lei
15% reducere pentru achizi\ii în valoare de peste 2.000 lei  

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Fondatorul brandului, Leonidas Kestekides, a consolidat compania `n jurul 
unor principii puternice. ~n prezent, ap[r[m aceste principii cu m]ndrie 
– motiv pentru care suntem at]t de pasiona\i de ciocolat[ §i nu vom 
compromite niciodat[ calitatea produselor noastre.
Via\a este plin[ de oportunit[\i `n care v[ pute\i ar[ta generozitatea, 
g]ndindu-v[ la persoanele din jurul dumneavoastr[. Fie c[ este vorba 
despre aniversarea cuiva, o petrecere, cina cu prietenii, o sear[ romantic[ 
sau un simplu gest, ele tot apar. Sunt situa\ii c]nd vre\i s[ ar[ta\i unei 
persoane c]t de mult o iubi\i sau c]t de mult o aprecia\i. Sau sunt 
momente c]nd vre\i s[ surprinde\i pe cineva sau doar s[ r[sf[\a\i o 
anumit[ persoan[ f[r[ un motiv anume.
Fie c[ este vorba despre un eveniment mai mare sau unul mai mic, 
ciocolatele Leonidas sunt cadoul perfect. 
Sloganul Leonidas este: „doar g]nde§te-te la cineva”.

Oferta este valabil[ `n magazinul Leonidas din Str. Doamnei nr. 27, 
sector 3, Bucure§ti, telefon: 021.314.13.77.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere din nota de plat[

LUGANO

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Loca\ia restaurantului Lugano din Cluj-Napoca - Eremia Grigorescu
nr. 51 - este una dintre surprize, un loc unde trecutul §i prezentul se
înt]lnesc într-un destin de excep\ie! Casa reprezint[ o bijuterie a 
arhitecturii clujene, cu coloane §i decora\iuni unice, imaginea fiind întregit[ 
de terasa r[coroas[, pe timp de var[, scufundat[ în verdea\[ §i str[juit[ de 
cei trei tei înal\i §i impun[tori. Toate acestea, împreun[ cu un meniu bine 
alc[tuit §i supravegheat de buc[tari pricepu\i în arta gastronomiei atât din 
\ar[, cât §i de peste hotare, vin s[ întregeasc[ ceea ce `§i propune s[ fie 
un restaurant de referin\[ în peisajul restaurantelor clujene. Restaurantul 
dispune de o sal[ de conferin\e cu 20 de locuri. La cerere, se pot organiza 
evenimente importante din via\a dumneavoastr[, capacitatea maxim[ fiind 
de 60 de locuri.

Oferta este valabil[ `n restaurantul Lugano din Str. G-ral Eremia Grigorescu 
nr. 51, Cluj-Napoca, telefon: 0264.594.593.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere din nota de plat[ în valoare de pân[ la 500 lei
15% reducere din nota de plat[ în valoare de peste 500 lei

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Restaurantul Miko Café v[ ofer[ o selec\ie rafinat[ din buc[t[riile francez[, 
italian[ §i asiatic[, cu ingrediente bio–eco. Iscusi\ii no§tri buc[tari 
preg[tesc §i meniuri speciale pentru copii. De asemenea, organiz[m cu 
fast petreceri private §i petreceri pentru copii.
V[ a§tept[m în cadrul restaurantului nostru §i ve\i beneficia de reducere 
pentru orice not[ achitat[.

Oferta este valabil[ în restaurantul bio-eco Miko Café din Str. Nicolae Iorga 
nr. 19, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.212.92.50.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

7% reducere din nota de plat[ individual[ în valoare de peste 500 lei
15% reducere din nota de plat[ individual[ în valoare de peste 1.000 lei

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4. Oferta nu este valabilă pentru micul dejun.

Modigliani – pasta e carne este unul dintre cele mai apreciate restaurante 
italiene din Bucure§ti. Decorul clasic §i atmosfera elegant[ §i intim[, creat[ 
de lumân[ri §i reproducerile dup[ picturile celebrului Amedeo Modigliani, 
fac din acest restaurant locul perfect pentru o sear[ romantic[, dar §i 
pentru o cin[ de afaceri, cu o autentic[ savoare italian[. 
Pastele italiene preparate în cas[ sunt bineîn\eles vedetele serii, dar 
pute\i alege §i una dintre specialit[\ile Buc[tarului ±ef. Cei îndr[gosti\i de 
preparatele la gr[tar vor g[si la Modigliani de la cotlet de porc românesc la 
celebra vit[ argentinian[. V[ invit[m s[ descoperi\i deserturile miraculoase 
§i vinurile italiene alese cu pricepere de somelierul nostru. 
Restaurantul este deschis doar pentru cin[ de luni pân[ sâmb[t[,
`ncep]nd cu orele 18.00.
~n fiecare duminic[, între orele 12.00 – 16.00, v[ invit[m la un Sunday 
Brunch copios, cu specific italiano-mediteranean, în care relaxarea, buna 
dispozi\ie §i compania familiei §i a prietenilor v[ vor da energie pentru 
s[pt[mâna ce urmeaz[.

Oferta este valabil[ în restaurantul Modigliani – pasta e carne din cadrul 
Hotelului InterContinental Bucure§ti, Bd. Nicolae B[lcescu nr. 4, sector 1, 
Bucure§ti, telefon: 021.310.20.20.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere din nota de plat[ §i o pralin[ cadou

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4. Oferta este valabilă doar pentru cafenea.

Dac[ dori\i o ambian\[ intim[, calm[, dac[ vre\i s[ petrece\i clipe 
nostalgice al[turi de prieteni, familie sau copii, atunci vizita\i Café Mozart. 
V[ oferim specialit[\i de cafea §i deserturi într-un mediu în care nu se 
fumeaz[ §i nu se consum[ alcool, reînviind câteva minute sau ore pl[cute 
din atmosfera magic[ a secolelor trecute. Café Mozart v[ a§teapt[!

Oferta este valabil[ în cafeneaua Café Mozart din Str. Cardinal Iuliu Hossu 
nr. 7, Cluj-Napoca, telefon: 0264.59.19.97.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere din nota de plat[

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Restaurantul Pig & Pepper este locul ideal în care v[ pute\i lua prânzul 
în grabă sau pute\i cina în tihnă alături de amici, indiferent de vârstă. 
Locaţia centrală este potrivită unei întâlniri de afaceri lângă o cafea 
bună, în ambianţa unei muzici relaxante. La bază se află pasiunea pentru 
gastronomie, iar secretul se ascunde în spatele următoarelor cuvinte: 
simplu, curat §i bun. Aceea§i idee „a îmbrăcat” locul în negru, alb §i ro§u.
Meniul e bogat în preparate din carne de porc, dar la fel de tentante 
sunt §i cele din carne de pe§te, raţă sau vită. Reţete vechi de 100 de 
ani, mo§tenire a familiei, vin să însoţească gastronomia modernă, iar 
deserturile răsfaţă papilele gustative ale clienţilor făcându-i s[ viseze la 
următoarea vizită.
Pig & Pepper este o mică afacere de familie, care pune accent pe 
mâncarea de calitate §i bunul simţ.
Dacă nu ne credeţi pe cuvânt, veniţi să ne vizitaţi, suntem cei cu porcul pe 
geam!

Oferta este valabilă în restaurantul Pig & Pepper din Str. Ion Raţiu nr. 2-4, 
Cluj-Napoca, telefon: 0730.488.08.14.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere din nota de plat[ în valoare de pân[ la 1.000 lei
7% reducere din nota de plat[ în valoare de peste 1.000 lei

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Buc[t[ria mediteranean[, s[n[toas[, proasp[t[, vie §i natural[ – patru
caracteristici simple dar sugestive ale uneia dintre cele mai îndr[gite
buc[t[rii regionale ale lumii – a§teapt[ s[ v[ cucereasc[ prin savoare §i
gust extraordinar.
Restaurantul este plasat în centrul ora§ului, între Pia\a Roman[ §i
Bulevardul Iancu de Hunedoara. Dispunând de trei saloane, v[ poate oferi
fie pl[cerea unei cine romantice în Salonul Patio – care pe timpul verii se 
transform[ `ntr-o gr[din[ interioar[ suspendat[ – fie pl[cerea degust[rii 
unui aperitiv în Clubul Fiesta sau întâlnirea partenerilor de afaceri în 
Salonul Primera.
Restaurantul Sangria organizeaz[ evenimente private (prânzuri de afaceri,
conferin\e de pres[, petreceri surpriz[, nun\i) §i ofer[ servicii de catering.

Oferta este valabil[ în restaurantul Sangria din Str. C[derea Bastiliei 
nr. 78, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.211.22.76.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru ofertele standard SOFA §i meniul à la carte;
Voucher cadou, constând în tort personalizat de ziua numelui sau ziua de 
na§tere.

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4. Oferta nu este valabilă pentru prânzurile business §i meniurile healthy.

Pentru pasiona\i, g[titul se afl[ undeva la grani\a dintre art[ §i §tiin\[!
Restaurantul SOFA este un loc primitor, unde ve\i g[si o atmosfer[ 
relaxant[, fie că sunte\i al[turi de prieteni, pentru un prânz de afaceri sau 
la un eveniment corporate.
Design cald §i contemporan. Meniu variat, cu ingrediente atent
selec\ionate, care satisface §i cele mai exigente gusturi.
La SOFA, un mic dejun s[n[tos la prima or[ a dimine\ii, un aperitiv relaxant 
seara sau un “drink before home” nu se vor l[sa mult a§teptate în zona de 
bistro-café sau pe terasa aferent[.
Un loc de unde nu ai mai pleca niciodat[. ±i nu este vorba despre o vie 
din Fran\a. În crama SOFA, vinuri din toate col\urile lumii se las[ a§teptate 
de pasiona\i. Într-un interior elegant, discret §i de bun gust, ve\i tr[i o 
experien\[ unic[, fie c[ participa\i la o degustare de vinuri sau la o cin[ de 
afaceri.

Oferta este valabil[ în cele trei loca\ii SOFA din Bd. Barbu V[c[rescu
nr. 241 A, sector 2, Bucure§ti, respectiv Restaurant, Bistro-Café §i Cram[, 
telefon: 0756.100.500, www.gosofa.ro.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere din nota de plat[ 

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2.  Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 
pentru prânz, cin[ §i brunch-ul de duminic[, numai pentru mâncare §i 
b[utur[.

3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 
în loca\ie §i nu se aplic[ evenimentelor speciale.

Un steakhouse american 100%, restaurantul î§i îmbie oaspe\ii cu cele 
mai alese steakuri de USDA Black Angus sau Uruguay. Cu o capacitate de 
pân[ la 220 de locuri, JW Steakhouse se distinge prin stilul contemporan 
elegant §i relaxat, cu spa\ii deschise §i generoase. Cunosc[torii vor aprecia 
unul dintre bourbonurile de colec\ie pe care le pot gusta aici sau un vin 
rafinat, din cele peste 100 de soiuri disponibile. 

Oferta este valabil[ în restaurantul JW Steakhouse din JW Marriott 
Bucharest Grand Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucure§ti, 
telefon: 021.403.19.03.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere la toate produsele din ciocolat[

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Calitate, prospe\ime §i cultur[ de secole în produc\ia de dulciuri: 
aceasta este chintesen\a formulei Venchi. Din 1878, sufletul ciocolatei se 
exprim[ prin produse unice al c[ror gust este protagonistul absolut. Re\ete
exclusive §i materii prime de o extraordinar[ calitate, nealterate de
procese chimice sau conservan\i. Tradi\ia unei culturi de secole este 
calitatea produselor unice: Venchi este un atelier de art[ în producerea de 
dulciuri, capabil s[ transforme cacaua `ntr-o experien\[ fantastic[.
N[scut[ la Torino în 1878, c]nd Silvano Venchi, un t]n[r de 20 de ani, 
§i-a deschis propriul laborator de cofet[rie, Venchi ne spune o poveste 
`n care gustul autenticit[\ii este protagonistul absolut.
În anul 2000, Venchi §i-a unit pasiunea cu cea a unui alt maestru din
regiunea Cuneo, Pietro Cussino, care crease Cuba (Cussino, Biscotti §i
Affini). Cuba Venchi, n[scut[ din fuziunea celor dou[ firme (din 2003
denumit[ Venchi), produce ast[zi peste 350 de specialit[\i.

Oferta este valabil[ în Cioccogelateria Venchi din Calea Victoriei nr. 214,
sector 1, Bucure§ti, telefon: 031.105.19.11.



S[n[tate & 
Frumuse\e



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs sau serviciu achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Anastasia Beverly Hills, saloanele binecunoscutei Anastasia Soare, v[
ofer[, la cele mai înalte standarde, serviciile unei echipe de profesioni§ti
într-un ambient pl[cut §i relaxant. Anastasia Soare §i-a dedicat întreaga
via\[ c[ut[rii echilibrului frumuse\ii naturale. A îmbinat metodele ei §i
experien\a în domeniul frumuse\ii cu linia de produse inovatoare, pentru a
crea chipul perfect. În saloanele din Bucure§ti, pe lâng[ servicii de calitate
§i sprâncene perfecte, g[si\i §i o gam[ variat[ de produse cosmetice:
produse pentru îngrijirea §i cosmetizarea sprâncenelor, creme de îngrijire,
farduri §i multe altele.

Oferta este valabil[ în saloanele Anastasia Beverly Hills din Calea Victoriei 
nr. 63 -81, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.313.87.28 §i B[neasa 
Shopping City, etaj 1, ±os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, 
telefon: 0741.151.152.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice serviciu achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

„Arhipelagul Bali” din România – dou[ oaze de relaxare §i frumuse\e 
autentic asiatice pe Valea Prahovei, la Cornu §i în Bucure§ti, la Hotel 
Radisson BLU.
Bali Spa Radisson Blu ofer[ o gam[ larg[ de tratamente corporale pentru 
reducerea stresului, restabilirea s[n[t[\ii §i frumuse\ii. Poate fi privit ca un 
loc de refugiu pentru reg[sirea echilibrului.
Dedicat celor în continu[ mi§care, oamenilor de afaceri sau cuplurilor. Locul 
ideal pentru regenerarea trupului §i a sufletului.
Bali Spa Cornu este centrul de sl[bire, wellness §i relaxare a§ezat în zona 
sub-montan[ a Carpa\ilor, la 80 de kilometri de Bucure§ti. Ofer[ confortul 
unui hotel de 4 stele §i echipamente de ultim[ genera\ie pentru frumuse\e, 
fitness, sl[bire §i sport. Are sal[ de conferin\e, piscin[, pist[ de role §i este 
înconjurat de p[duri §i livezi de meri.

Oferta este valabil[ în saloanele Bali Spa din Raddisson Blu, Calea Victoriei 
nr. 63 - 81, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.601.37.80 §i Str. Stadionului 
nr. 349, Comuna Cornu, jude\ul Prahova, telefon: 0244.367.053.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii:

12% reducere pentru abonamentele daytime pe un an
15% reducere pentru abonamentele fulltime pe un an

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4.  Oferta este valabilă numai la achiziţionarea unui abonament de 12 luni 

plătit în avans.

Club Moving este un concept All Inclusive: Fitness, Aerobic (dance, 
tonifiere, step, pilates, Yoga etc), Cardio, Cycling, Piscin[ acoperit[, SPA
§i zon[ dedicat[ copiilor. Club Moving este parte a re\elei de fitness 
Num[rul 1 în Fran\a §i Num[rul 5 în Europa. Primul Club Moving din 
România a fost deschis în aprilie 2010 în Otopeni, fiind urmat în aprilie 
2011 de cel din Ia§i §i în aprilie 2012 de Club Moving Cluj. 
Club Moving înseamn[ 100% Fitness, 100% Stare de Bine, 100% 
S[n[tate!

Oferta este valabil[ în oricare dintre cele 3 centre Club Moving din România: 
Str. Polon[ nr. 23, Otopeni, telefon: 021.311.50.11; Str. A. P[un nr. 31, 
Hotel Moldova, Ia§i, telefon: 0232.21.07.65 §i Str. C[l[ra§ilor nr. 1-3, Hotel 
Belvedere, Cluj-Napoca, telefon: 0264.43.20.71.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice serviciu achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Clinica stomatologic[ DentAmerica dispune de o echip[ de speciali§ti care 
prin prezen\[, aten\ie §i profesionalism v[ asigur[ o stare de siguran\[ §i 
încredere.
Speciali§tii no§tri au acceptat provocarea unei perfec\ion[ri continue §i 
folosesc cele mai moderne §i mai performante metode de tratament. 
V[ oferim servicii de chirurgie, implantologie, ortodon\ie, protetic[, estetic[ 
dentar[, profilaxie.
Prioritatea noastr[ sunte\i dumneavoastr[, astfel c[ venim în întâmpinarea 
nevoilor de s[n[tate dentar[ prin solu\ii de preven\ie, pentru a fi cu un pas 
înaintea afec\iunilor care ar putea s[ apar[.
Orice solicitare a dumneavoastr[ este important[ pentru noi §i v[ 
promitem s[ v[ `ndeplinim a§tept[rile, iar vizita la medicul stomatolog s[ 
fie una pl[cut[.
Suntem al[turi de dumneavoastr[ pentru un zâmbet frumos §i s[n[tos.
Ca s[ v[ convinge\i, v[ invit[m s[ ne vizita\i.

Oferta este valabil[ în clinica DentAmerica din Str. Var§ovia nr. 4, sector 1, 
Bucure§ti, telefon: 021.230.28.26/26.08.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

15% reducere pentru toate terapiile

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Darul pe care fiecare dintre noi ni-l putem oferi este acela al sănătăţii, 
energiei §i vitalităţii! Starea noastră de bine are un impact covâr§itor 
asupra vieţii, a împlinirii personale §i profesionale.
Eden Spa vă oferă o gamă generoasă de terapii, care vizează armonia 
corp - minte – spirit, menite să prevină apariţia îmbolnăvirilor, să atenueze 
problemele cauzate de stres §i de factorii toxici precum durerile de spate, 
insomniile sau luarea în greutate, pentru ca, la final, dumneavoastră să vă 
recâ§tigaţi energia, starea de bine §i armonia dintre corp §i minte. Veniţi 
cu persoana dragă sufletului dumneavoastră §i veţi trăi clipe magice de 
relaxare §i împrospătare a emoţiilor. Un răsfăţ pentru simţuri, calm §i 
relaxare pentru minte, un balsam pentru suflet.

Oferta este valabilă `n Eden Spa din Str. Pictor Ion Negulici nr. 4, sector 1, 
Bucure§ti, telefon: 021.316.81.48; Eden Spa Grand Hotel Continental 
Bucure§ti din Calea Victoriei nr. 56, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
021.310.65.50 §i Eden Spa Sibiu, Str. Piaţa Unirii nr. 10, Sibiu, telefon: 
0269.222.091.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat;
Alocarea unui consultant profesionist pentru consiliere la alegerea 
parfumurilor; 
Acces la produse exclusiviste §i invita\ii la evenimente cu circuit `nchis;
Posibilitatea de a achizi\iona produse nou lansate, `nainte de a fi 
prezentate `n magazine pentru publicul larg.

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Elysée Maison des Parfums din Pia\a Lahovari, un adev[rat „palat al
parfumurilor”, este situat `ntr-o vil[ de patrimoniu de tip Versailles §i ofer[ 
o colec\ie rar[ de parfumuri §i produse de `ngrijire a pielii, `ntr-un ambient
elegant, alc[tuit din trei saloane distincte: Salonul de primire, `n care se
poate savura un ceai sau o cafea, Salonul cu parfumuri pentru domni §i
doamne, Salonul Rotund cu parfumuri ambientale.
O vizit[ la Elysée este ca o rupere de ritm, o c[l[torie ini\iatic[ `ntr-o altfel 
de lume, special[, plin[ de `n\elesuri noi. Totul `n magazinele Elysée – 
decoruri, muzic[, servicii – este construit spre a `nlesni o evadare din 
cotidian, `ntr-o lume atemporal[.

Oferta este valabil[ `n magazinele Elysée din Str. Tache Ionescu nr. 29,
P-\a Lahovari, sector 1, Bucure§ti, telefon: 031.824.15.88; JW Marriott 
Bucharest Grand Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucure§ti, 
telefon: 021.311.52.52; Calea Victoriei nr. 56, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
021.310.10.33.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice serviciu achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

En Vogue Studio Estetic - cu peste 11 ani de experien\[ în domeniu - noi 
nu doar realiz[m o tunsoare sau o culoare, noi cre[m un stil unic fiec[rei 
cliente care intr[ în coafor.  Într-un design modern, clientul se afl[ `n 
centrul aten\iei, în jurul lui graviteaz[ întregul spa\iu conceput pentru a-i 
satisface dorin\ele §i a-i oferi o experien\[ senzorial[ unic[. Descoperi\i 
frumuse\ea prin r[sf[\area sim\urilor, bucura\i-v[ de fiecare moment de 
relaxare al[turi de echipa En Vogue. Beneficia\i de servicii complete într-o 
loca\ie inovatoare, creat[ special la cel mai înalt standard. Pute\i s[ v[ 
schimba\i `nf[\i§area, s[ v[ preg[ti\i pentru un eveniment sau s[ ob\ine\i 
un look nou în fiecare zi, l[s]ndu-v[ pe mâna profesioni§tilor no§tri. 
Împreun[ vom înv[\a ce înseamn[ s[ acord[m aten\ie detaliilor, pentru a 
păstra rezultatele ob\inute. Toate acestea le pute\i ob\ine cu ajutorul unei 
consilieri care va avea ca rezultat crearea unui stil unic, En Vogue.

Oferta este valabil[ în salonul En Vogue din Str. Gen. Traian Mo§oiu nr. 33, 
Cluj-Napoca, telefon: 0264.59.30.34.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru achizi\ii în valoare de pân[ la 3.000 lei
10% reducere pentru achizi\ii în valoare de peste 3.000 lei
50% reducere pentru tratamentul de profilaxie

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4.  Oferta nu este valabilă pentru tranzacţiile efectuate în sistemul de rate 

fără dobândă.
5.  Tratamentul complet de profilaxie cuprinde detartraj cu ultrasunete, 

airflow, periaj profesional §i fluorizare.

Renumitul lan\ de clinici stomatologice Favero, acum §i în România! Având 
peste 35 de ani de experien\[, re\eaua de Clinici Favero ofer[ servicii la 
standarde de excelen\[, garantate în timp, în toate cele 17 clinici din Italia, 
Londra §i acum în Bucure§ti. La Clinica Favero ne baz[m activitatea pe 
încredere §i pe o filosofie de str]ns[ colaborare între medic §i pacient. 
Oferim astfel o experien\[ care satisface cele mai exigente nevoi ale 
pacientului, urmând un plan de tratament personalizat §i elaborat.

Oferta este valabil[ în Clinica Favero din Cl[direa City Gate, Turnul de 
Sud, Et. 1, P-\a Presei Libere nr. 3 - 5, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
021.528.05.69.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

15% reducere în puncte bonus cu care se pot pl[ti servicii în oricare dintre 
saloanele GETT’S Hair Studio

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.
4.  Punctele bonus se pot acumula prin cumpărarea de servicii, de produse 

profesionale, abonamente, Gift Certificate §i prin recomandarea de noi 
membri.

GETT’S, un veritabil trend setter în domeniul serviciilor de înfrumuse\are 
din România, este liderul de 16 ani pe pia\a local[ §i de\ine un lan\ de 
6 saloane de înfrumuse\are ce ofer[ servicii complete day spa – hair & 
beauty, atât pentru doamne cât §i pentru domni. 
Are în portofoliu 2 brand-uri: GETT’S Hair Sudio-5*****, pentru
loca\ii exclusiviste §i GETT’S ColorBar 4****, pentru centre comerciale, §i 
a dezvoltat primul program de fidelizare prin acumulare de puncte bonus, 
numit GETT’S Beauty Miles, cu peste 10.000 de membri activi dup[ 10 ani 
de la implementare. 
Specializat în servicii de management pentru day spa-uri §i saloane de 
înfrumuse\are, GETT’S, cu o echip[ de peste 130 de profesioni§ti, a 
înregistrat în 2012 un num[r de 70.400 clien\i/servicii.

Oferta este valabil[ în saloanele GETT’S Hair Studio: InCity Residences, 
Calea Dude§ti nr. 188, sector 3, Bucure§ti, telefon: 021.367.44.11; 
JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, 
Bucure§ti, telefon: 021.403.31.33 §i Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei
nr. 63-81, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.313.11.20.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice serviciu, plus cadouri dup[ urm[toarea gril[: 
–  la achizi\ionarea unui pachet de servicii în valoare de 500 lei – cadou o 

manichiur[ clasic[; 
–  la achizi\ionarea unui pachet de servicii în valoare de 700 lei – cadou o  

§edin\[ de masaj de relaxare 1h;  
–  la achizi\ionarea unui pachet de servicii în valoare de 900 lei – cadou un 

tratament anticelulitic CELLU M6; 
–  la achizi\ionarea unui pachet de servicii în valoare de 1.500 lei – cadou 

o §edin\[ de remodelare corporal[ CELLU M6 §i una de drenaj limfatic 
SLIM-UP DRAIN.

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

MIKO este un brand binecunoscut în domeniul frumuse\ii, al terapiilor 
anti-aging §i al între\inerii corporale. 
MIKO înseamn[ calitate, elegan\[, lux. V[ punem la dispozi\ie interioare 
princiare, dotate cu cele mai performante echipamente (Cellu M6, Slim Up 
Drain, Slim Up Ultra, LuxoMed, Huber, Velashape) §i o varietate de servicii: 
hairstyle, cosmetic[, tratamente corporale personalizate, tratamente 
anti-aging, masaj, împachet[ri, fitness, solar, manichiur[, pedichiur[.

Oferta este valabil[ în centrele Miko, respectiv: Miko Class – Str. Silvestru 
nr. 41, sector 2, Bucure§ti, telefon: 021.211.09.64; Miko Palace –
Str. Nicolae Iorga nr. 19, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.212.92.50; 
Miko Nord – Str. Nicolae Caramfil nr. 51, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
021.233.44.46.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere `n noile cabinete de Pediatrie §i Pedodon\ie, precum §i în 
cele de Stomatologie

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Clinica medical[ Miko Med a fost conceput[ astfel încât s[ r[spund[
tuturor problemelor privind s[n[tatea §i frumuse\ea uman[. Specialit[\ile
medicale au fost alese astfel încât s[ ofere servicii medicale integrate
pentru a acoperi domeniile medicale cu cel mai mare impact asupra
s[n[t[\ii §i frumuse\ii în maxim[ siguran\[ pentru pacient.
Dermatologie, Nutri\ie, Chirurgie Estetic[ §i Chirurgie Vascular[, 
Stomatologie pentru adul\i §i copii, Alergologie, Endocrinologie, 
Ginecologie, Cardiologie, Medicin[ general[, Medicin[ de familie, Medicina 
muncii, totul într-un singur centru medical.
Miko Dental – cabinetele în care g[si\i speciali§ti în zâmbete veritabile. V[
oferim tratamente de estetic[ dentar[ §i ortodontice §i un cabinet dedicat
copiilor, unde vor primi toat[ aten\ia de care au nevoie, într-un cadru
prietenos §i atractiv.
Miko Pediatrie – locul în care copiii sunt trata\i cu seriozitate în timp ce se
joac[. V[ a§tept[m la consulta\ii pentru nou-n[scu\i, consulta\ii profilactice, 
vaccin[ri obligatorii §i op\ionale, evalu[ri pe etape de vârste, sfaturi pentru 
o alimenta\ie s[n[toas[.
La Miko Med s[n[tatea devine starea dumneavoastr[ de bine.

Oferta este valabil[ în clinica medical[ Miko Med din Str. Nicolae Caramfil 
nr. 51, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.233.44.46.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

15% reducere pentru orice serviciu achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Oksana Salon - Russian Hair & Beauty ofer[ o gam[ larg[ de servicii 
profesionale de înfrumuse\are, îngrijire §i relaxare. Speciali§tii în hairstyle 
de la Oksana Salon v[ vor putea îndruma spre a lua decizia cea mai 
potrivit[ în privin\a coafurii dumneavoastr[. Dup[ ce ace§tia analizeaz[ 
structura firului de p[r, forma fe\ei §i culoarea ochilor dumneavoastr[, dar 
§i activit[\ile pe care le desf[§ura\i în mod obi§nuit, v[ vor sf[tui cum s[ 
alege\i forma coafurii, culoarea p[rului §i urmarea unui tratament, dac[ 
acesta este necesar. Împletiturile tradi\ionale ruse§ti – marca Oksana 
Salon, de§i sunt prezente în cultura ruseasc[ de foarte mult timp, se 
reinventeaz[ constant, astfel `nc]t în fiecare sezon acestea se reg[sesc în 
tendin\e. Împletiturile ruse§ti reprezint[ cea mai bun[ alegere pentru a v[ 
face remarcat[, datorit[ notei de distinc\ie pe care o astfel de coafur[ o 
ofer[ oric[rei apari\ii, indiferent de ocazie.

Oferta este valabil[ în salonul Oksana – Russian Hair & Beauty din
Str. Pu\ul lui Zamfir nr. 15, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.311.15.66.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

15% reducere pentru toate terapiile SPA corporale §i faciale
15% reducere pentru toate abonamentele full time

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.
4.  Pentru terapii, vă rugăm să faceţi programare la nr. de telefon: 

021.569.63.60.

Orhideea Health & Spa - cel mai mare centru spa & fitness din Bucure§ti, 
cu peste 3.000 mp construi\i, desf[§urat pe trei niveluri, pune la
dispozi\ia oaspe\ilor s[i un concept integrat de facilit[\i §i servicii pentru 
relaxare, între\inerea s[n[t[\ii §i a confortului personal:  

•  zona de terapii spa - s[li de terapii pentru cupluri sau terapii individuale, 
salin[, du§ Vichy, tepidarium, spa\ii de relaxare, minibar cu ceaiuri 
organice §i fructe proaspete;

•  zona de bazine §i saune - bazin de înot §i relaxare, bazin de hidromasaj, 
bazin pentru copii, hammam, saun[ cu infraro§u, saun[ finlandez[, du§ 
sco\ian, du§ emo\ional, baie Kneipp, fresh bar; 

•  zona de fitness - s[li de gimnastic[ aerobic[, cardio-fitness, 
echipamente de body building, kinetoterapie, greut[\i libere §i spinning.

Oferta este valabil[ `n Orhideea Health & Spa din Calea Plevnei nr. 145B, 
sector 6, Bucure§ti, telefon: 021.569.63.60; 0742.099.094;
www.orhideeaspa.ro.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru toate tratamentele cu laser

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Centrul Medical ProEstetica este prima clinic[ privat[ chirurgical[ din 
România (1994) §i asigur[ servicii medicale înalt performante în:
• Chirurgie plastic[ – estetic[ asistat[ LASER
• Chirurgie LASER a varicelor
•  Chirurgie general[ (herniologie, proctologie, chirurgie laparoscopic[, 

chirurgie oncologic[ etc.) 
• Oftalmologie, ORL
• Ginecologie, urologie
• Dermatologie estetică LASER
Punând la dispozi\ia publicului larg din \ar[ §i str[in[tate întregul lor 
profesionalism §i dragostea de semeni, doctorii Dana Jianu - medic 
primar chirurgie plastic[-estetic[ §i ±tefan Jianu - medic primar chirurgie 
general[, au reu§it s[ asigure Centrului Medical ProEstetica o reputa\ie 
solid[, la standarde interna\ionale, de aproape 20 de ani.

Oferta este valabil[ în Centrul Medical ProEstetica din Str. Tudor ±tefan
nr. 38-40, sector 1, Bucure§ti, telefon: 0722.525.965.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

20% reducere pentru orice pachet de tratamente corporale 

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Cartierul Prim[verii oricine îl §tie: este un loc din Bucure§ti, elegant, elitist, 
eclectic, râvnit, discutat, disputat, controversat, zguduit de mari scandaluri 
sau mari bucurii, de drame teribile sau pasiuni fierbin\i. Un loc unic, în 
care via\a de zi cu zi se tr[ie§te cu o intensitate aparte, în care extremele 
devin normalitate, în care po\i ajunge la exasperare pentru c[ nu g[se§ti 
loc de parcare sau po\i crea blocaje în trafic admirând pierdut arhitectura 
splendid[ a unei cl[diri. 
Ceea ce nu §tie mult[ lume este c[ în mijlocul acestei nebunii exist[ o 
oaz[ de lini§te, de echilibru, un loc în care imponderabilitatea se na§te 
din armonie §i nu din lipsa gravita\iei, iar timpul e suspendat undeva între 
secund[ §i fericire. Acest loc se nume§te Synergy Day Spa. 
Ce ne deosebe§te de alte spa-uri sau centre de înfrumuse\are? De ce ar 
alege cineva Synergy Day Spa §i nu o alt[ loca\ie? Este o întrebare pe care 
o adres[m frecvent clien\ilor no§tri. R[spunsurile sunt variate, începând cu 
atmosfera intim[, grija pentru detaliu §i calitatea serviciilor, §i terminând cu 
rezultatele spectaculoase ob\inute la tratamentele de sl[bire (3 kg într-o 
s[pt[mân[), antiageing sau detoxifiere.

Oferta este valabil[ în centrul Synergy Day Spa din Str. Jean Monnet
nr. 47, cartierul Prim[verii, sector 1, Bucure§ti, telefon: 031.105.00.55, 
0758.050.055.



Design &
Decora\iuni



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 
1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 

sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Designeri celebri, precum Vera Wang, Clive Christian – por\elan §i obiecte 
argintate sau produc[tori cu experien\[ de sute de ani, precum JL Coquet – 
por\elan de Limoges; Wedgwood (1754) – por\elan englezesc; Mario Cioni 
– cristal florentin suflat §i decorat manual; Salviati (1859) – cristal italian; 
Arthur Price of England (1902) – accesorii argintate pentru mas[, to\i 
ace§tia creeaz[ §i personalizeaz[ pentru dumneavoastr[ cadoul perfect. 
Azay v[ pune, de asemenea, la dispozi\ie:
• Cadouri corporate „tailor-made”;
• Cadouri pentru nunt[, pentru na§i §i botez;
• List[ de c[s[torie administrat[ on-line;
• Invita\ii la evenimente cu circuit închis;
•  Acces la produse exclusiviste

Oferta este valabil[ în magazinul Azay din Calea Victoriei nr. 134, sector 1, 
Bucure§ti, telefon: 021.310.05.07.

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat
Felicitare cadou
Personalizarea cadourilor pentru companii sau pentru cei dragi
Flori §i §ampanie pot înso\i cadoul
Ambalare impecabil[ §i livrare gratuit[ a cadoului oriunde în lume
Private shopping cu §ampanie §i caviar



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs sau serviciu achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Benvenuti Casa este locul unde alege\i cele mai bune solu\ii pentru 
amenajarea casei dumneavoastr[. La Benvenuti Casa alegerea 
dumneavoastr[ este asistat[ de un Consultant Design Interior, special 
instruit ca s[ v[ ofere cele mai potrivite produse de la furnizorii no§tri. La 
cerere, putem realiza proiectele necesare pentru a putea alege cea mai 
bun[ solu\ie pentru locuin\a dumneavoastr[, de la releveu, la planuri de 
mobilare, simulare tridimensional[ a spa\iului, pân[ la vizualizare grafic[ 
a mobilierului. La Benvenuti Casa ve\i primi toate informa\iile necesare 
amenaj[rii locuin\ei, în ceea ce prive§te planul bugetar, termenele de 
execu\ie, livrare §i montaj. Livrarea se face la data programat[ împreun[ 
cu dumneavoastr[, în condi\ii de transport excep\ionale. Livrarea este 
gratuit[ în Oradea.
Mobilierul Benvenuti Casa este acel mobilier care v[ îmbie s[ v[ imagina\i 
§i s[ v[ crea\i spa\iul vital, a§a cum l-a\i visat, în concordan\[ cu 
pragmatismul vie\ii cotidiene. 

Oferta este valabil[ în showroom-ul Benvenuti Casa din Bd. Dacia nr. 66, 
Oradea, telefon: 0359.46.44.65.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

BoConcept creeaz[, de peste 60 de ani, mobilier cu un design modern 
§i multifunc\ional, ceea ce permite eficientizarea §i organizarea spa\iului 
în func\ie de necesit[\ile §i personalitatea fiec[ruia. Echipa din spatele 
brandului BoConcept creeaz[ pentru confortul dumneavoastr[, utilizând 
materiale simple, naturale §i de bun[ calitate, care, combinate cu pasiune, 
au ca rezultat noua înf[\i§are a culturii urbane.
Magazinul are, pe lâng[ dou[ niveluri de shopping, un lounge la mansard[ 
§i un skatespot integrat în design-ul magazinului, unde clien\ii pot proba 
produsele §i unde au loc concursuri §i evenimente demonstrative de skate.

Oferta este valabil[ în magazinul BoConcept din ±os. Bucure§ti-Ploie§ti 
nr. 44C, Complex Comercial Feeria B[neasa, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
0720.333.351.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Class Living reune§te crème de la crème a brandurilor interna\ionale de 
mobilier prezente pe pia\a româneasc[. Natuzzi, Scavolini, Molteni & C,
Dada, Flou, Selva, Flos, Ivano Redaelli, Living Divani – sunt doar câteva 
dintre brandurile consacrate pe care Camelia ±ucu, fondatoarea §i 
pre§edintele Class Living, le selecteaz[ an de an la târguri interna\ionale. 
Class Living este îns[ mai mult decât un showroom de mobil[: este 
o experien\[ complet[ pentru clien\ii afla\i în c[utare de idei creative, 
concepte sau proiecte complexe de design interior. Echipa de arhitec\i §i 
designeri Class Living ofer[ fiec[rui client consultan\[ de design de cea mai 
înalt[ calitate §i proiecte personalizate. O echip[ de montatori specializa\i 
în Italia ofer[ siguran\a unui montaj f[r[ repro§, asigurând §i service-ul 
post montaj. Serviciile personalizate, aten\ia §i responsabilitatea cu care î§i 
trateaz[ clien\ii, toate acestea fac din Class Living un brand de lux.

Detalii despre ofert[ pe www.classliving.ro.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

5% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

De peste 35 de ani, compania danez[ Flexa produce mobilier destinat 
exclusiv copiilor, adaptat tuturor grupelor de vârst[, începând cu 2 ani §i 
pân[ la adolescen\[.
Mobilierul are la baz[ un sistem modular realizat din lemn de pin, care 
respect[ cele mai înalte standarde de calitate, creativitate §i siguran\[. 
Mobilierul Flexa este realizat din lemn masiv de pin, provenit din propria 
p[dure a grupului Flexa, aflat[ în nordul Rusiei, ceea ce permite un control 
riguros al calit[\ii. 
Patul este elementul principal al colec\iei. Pentru siguran\a copiilor, 
lacurile folosite pentru protejarea lemnului sunt realizate doar pe baz[ 
de ap[. Colec\ia de mobilier Flexa v[ ofer[ paturi §i picioare de pat de 
diferite în[l\imi, saltele, comode cu u§i sau sertare, dulapuri pentru haine, 
birouri reglabile pe în[l\ime, scaune pentru birou, mobilier pentru joac[ §i 
nenum[rate accesorii textile cu tematici pline de inspira\ie. În magazinul 
Flexa g[si\i tot ceea ce ave\i nevoie pentru amenajarea camerei copilului 
dumneavoastr[.

Oferta este valabil[ în magazinul Flexa din ±os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 44C, 
Galeriile Mobexpert B[neasa, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.310. 64.17 
§i pe site-ul www.flexa.com.ro.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Galeriile Noblesse, leader în amenaj[rile interioare de lux, ofer[ o gam[ 
variat[ de mobilier, perdele, tapet, corpuri de iluminat, decora\iuni, plac[ri 
de orice tip, obiecte sanitare de la peste 300 de furnizori de top din Italia, 
Spania, Fran\a, Germania, Anglia. Oferta este adaptat[ pentru orice tip de 
interioare, fie c[ este vorba de apartamente sau case, dar §i spa\ii publice, 
hoteluri, restaurante, office-uri.
Galeriile Noblesse, pe lâng[ showroom-urile de prezentare, de\in §i propriul 
studio de design - Studio Insign (Interiors Signed by Famous Designers).
Reunind designeri talenta\i, cu referin\e remarcabile atât în \ar[, cât §i în 
str[in[tate, studioul Insign este specializat în realizarea de proiecte din 
cele mai diversificate, atât locuin\e private, cât §i spa\ii publice §i Horeca 
în diferite stiluri. Calitatea amenaj[rilor realizate de c[tre Studio Insign a 
fost recunoscut[ §i pe plan interna\ional, acesta fiind inclus în International 
Design Society, o asocia\ie exclusivist[ a designerilor de top.

Oferta este valabil[ în Galeriile Noblesse din Bd. Unirii nr. 61, sector 3, 
Bucure§ti, telefon: 031.432.73.14 §i Str. ±tefan cel Mare nr. 2, Bac[u, 
telefon: 023.458.89.71.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat
10% din nota de plat[ în valoare de peste 600 lei
5% din plata chiriei pentru un eveniment

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Iconic Food Wine & Design este un concept store dedicat iubitorilor 
de design §i un spa\iu ideal pentru organizarea de evenimente în jurul 
artelor frumoase. Situat într-o vil[ elegant[ din Aleea Alexandru nr. 7, 
Iconic ad[poste§te un restaurant, un wine bar cu vinuri de colec\ie §i un 
showroom cu obiecte de design §i piese de mobilier spectaculoase. Este 
cadrul perfect pentru un mic dejun s[n[tos, un prânz relaxant, o cin[ 
înso\it[ de un vin bun, un afterhours cu prietenii. Iconic poart[ amprenta 
stilistic[ a amfitrioanei Camelia ±ucu, fiind o destina\ie în sine pentru cei 
care se simt bine înconjura\i de frumos.

Oferta este valabil[ în concept store-ul Iconic din Aleea Alexandru nr. 7, 
sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.242.88.66. 



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Un spa\iu unic, cu mult[ personalitate, definit prin design, calitate, selec\ie 
atent[, varietate. G[si\i aici totul pentru designul locuin\ei, de la mobilier 
pân[ la accesorii (corpuri de iluminat, tapet, covoare, perdele). Proiectarea, 
montajul §i transportul sunt gratuite în Bucure§ti. Brandurile cele mai 
importante pe care le ve\i g[si în magazinele noastre sunt: B&B, Minotti, 
Giorgetti, Lema, Kartell, Flos, Baccara, Frette. 
Un total de 250 de furnizori cu o gam[ de produse care acoper[ integral 
mobilarea §i decorarea locuin\ei. 

Oferta este valabil[ în magazinul Innova din Str. Patriei nr. 4, sector 3, 
Bucure§ti, telefon: 021.312.65.15.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

O gam[ larg[ de accesorii, definite prin stil §i rafinament, pentru designul 
locuin\ei (corpuri de iluminat, tapet, covoare, perdele), c]t §i cadouri 
perfecte pentru cele mai speciale ocazii. V[ invit[m s[ vizita\i magazinul 
pentru a putea beneficia de o reducere de 10% la achizi\ionarea oric[rui 
produs.

Oferta este valabil[ în magazinul Inside Home din Str. Patriei nr. 4,
sector 3, Bucure§ti, în incinta magazinului Innova, telefon: 021.312.65.15 
§i din Galeria Mario Plaza, Calea Doroban\ilor nr. 172, sector 1, Bucure§ti, 
telefon: 021.230.01.35.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Unul dintre atuurile Kartell este materialul folosit cu prec[dere, 
policarbonatul, care este extrem de rezistent la ap[, soare, intemperii, 
lovituri. Este fascinant s[ constat[m c[ un scaun transparent, care ni se 
pare delicat §i fragil, este de fapt extrem de rezistent, la fel ca unul f[cut 
din lemn sau metal. 
Un alt avantaj conferit de folosirea produselor Kartell este acela c[ 
se potrivesc în dormitor sau pe teras[, în sufragerie sau la piscin[, în 
buc[t[rie sau în baie, în restaurant, la birou, în club, în spa\ii publice etc. 
Creativitate §i tehnologie, calitate §i inova\ie, elegan\[ §i func\ionalitate, 
o combina\ie extraordinar[ de atuuri care reprezint[ sufletul §i esen\a 
produselor Kartell §i care confer[ unicitate acestui minunat brand. 
Suntem mândri s[ spunem c[ nici m[car un copac nu a suferit prin 
procesul nostru de produc\ie.

Oferta este valabil[ în magazinul Kartell din Str. Patriei nr. 4, sector 3, 
Bucure§ti, în incinta magazinului Innova, telefon: 021.312.65.15.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat 
Servicii de consiliere, ambalaj exclusivist §i livrare gratuit[ incluse 
Personalizarea obiectelor prin gravare
Vente privée pentru noile colec\ii

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

My House `nseamn[ locul `n care se `nt]lnesc cele mai mari case de lux 
din universul “Art de la Table”, furnizori ai caselor regale din `ntreaga 
lume: La Table Hermès, Saint Louis, Puiforcat, Rosenthal, Versace, Lalique, 
Christofle, Robbe & Berking, Moser §i cel mai nou sosit – maestrul 
por\elanului Limoges de lux, Haviland. Servicii de mas[, ceai §i cafea 
din por\elan fin, aurit sau platinat, pictate manual, seturi de tac]muri 
din argint, argintate sau din inox, statuete §i figurine din cristal suflat 
§i §lefuit manual, linia de bijuterii Lalique §i Christofle sau accesorii 
pentru buc[t[rie §i bar – sunt toate sub acela§i acoperi§, la My House. 
De asemenea, pentru evenimentele speciale din via\a dumneavoastr[, 
pute\i deschide la noi o List[ de Cadouri sau o List[ de C[s[torie. Pentru 
clien\ii B2B, divizia Corporate a magazinului nostru v[ propune cadouri 
exclusiviste §i personalizabile prin gravare pentru partenerii dumneavoastr[ 
de afaceri, at]t `n preajma marilor s[rb[tori religioase, c]t §i pe parcursul 
anului, pentru a marca evenimentele importante din via\a companiei 
dumneavoastr[. V[ a§tept[m la My House pentru a descoperi aceste 
adev[rate opere de art[, `ntr-o atmosfer[ elegant[ §i rafinat[. 

Oferta este valabil[ în magazinul My House din Calea Doroban\ilor nr. 168, 
sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.231.65.15.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Primera Interiors r[spunde întreb[rii: „Cine e§ti §i cum vrei s[ tr[ie§ti?”. Prin 
decorurile propuse aducem plusul de valoare, c[ldur[ §i frumos necesar 
fiec[rui interior. Un lucru important pe care îl c[ut[m când proiect[m 
un interior este feeling-ul pe care `l va avea oricare membru al familiei, 
prieten, vizitator, când va intra în acea înc[pere. Dac[ sentimentul este de 
bun[ dispozi\ie, calm §i armonie, înseamn[ c[ spa\iul, luminile, culorile §i 
texturile au fost bine îmbinate. Interioarele noastre se adreseaz[ celor care 
î§i iubesc casa §i î§i pun sufletul în fiecare col\i§or al ei. Mii de mostre de 
textile decorative, accesorii, covoare, tapete, mic mobilier v[ a§teapt[ atât 
la adresa noastr[ din Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 10, cât §i prin intermediul 
noului nostru magazin online www.primera-interiors.ro/shop/. 

Oferta este valabil[ în showroom-ul Primera Interiors din Str. Horea nr. 10, 
ap. 5, Cluj-Napoca, telefon: 0264.43.47.55.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere din costul produsului sau al proiectului integral
Vizionare privat[ §i alocarea unui consultant profesionist pentru consiliere

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4. Vizionarea privată se face doar cu programare în prealabil.

Regal Decor este o afacere a familiei Foca, reprezentat[ de dou[ genera\ii 
de cultur[ §i experien\[ în arta decorurilor. Dac[ o genera\ie î§i dore§te s[ 
reînvie spiritul Micului Paris, prin ofertarea \es[turilor de art[ §i a obiectelor 
de interior manufacturate în Fran\a, cealalt[ genera\ie este specializat[ 
pe decorarea caselor moderne, chiar futuriste, a yachturilor private §i a 
localurilor avangardiste, prin ofertarea produselor din Anglia, Germania, 
Italia, America, Austria. Fiecare proiect este pe deplin satisf[cut de noi, 
fie c[ este vorba de un stil arhitectonic consacrat, fie c[ este eclectic 
sau chiar vizionar. Oferim o gam[ larg[ de produse de excep\ie, toate 
putând fi personalizate la cerere: covoare manuale, \es[turi decorative 
(perdele, tapet, draperii), tapiserii, mobilier de art[ cizelat manual, mobilier 
modern, corpuri de iluminat, servicii de por\elan, servicii de argint, obiecte 
decorative §i accesorii din argint §i por\elan, lenjerii de lux, totul pentru 
gustul fiec[rui client. Întotdeauna ne reinvent[m, evolu[m, reu§ind astfel 
s[ ne fideliz[m clien\ii.

Oferta este valabil[ în showroom-ul Regal Decor din Str. Popa Rusu nr. 10, 
sector 2, Bucure§ti, telefon: 021.212.29.02; 0722.391.111.

REGAL DECOR



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere la cursurile de pictur[ pe por\elan
11% reducere pentru achizi\ionarea produselor de por\elan §i bijuterii

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Desenele sunt crea\ia original[ a Anei Wagner în colaborare cu cei cinci 
pictori angaja\i ai atelierului. Artista spune c[ por\elanul reprezint[, din 
punctul ei de vedere, un suport, a§a cum este §i hârtia sau pânza, pentru 
lucr[rile ei de grafic[ sau pictur[. În felul acesta, creeaz[ obiecte cu 
decoruri atipice, ie§ite din tiparele stilistice clasice, de§i folose§te tehnici 
tradi\ionale ale picturii pe por\elan, a§a cum întâlnim la Sèvres sau la 
Meissen.
Fiecare obiect din aceast[ manufactur[ este un unicat sau face parte 
dintr-o mic[ serie de obiecte numerotate, a§a cum sunt numerotate §i 
gravurile (1/25, 2/25, 3/25 etc.). 
Obiectele ce poart[ semn[tura Wagner reprezint[ lux §i art[ pur[!

Oferta este valabil[ în magazinul Wagner Arte din Str. Dr. Staicovici
nr. 19, sector 5, Bucure§ti, telefon: 021.411.01.24, 0728.306.619;
e-mail: irina@wagnerarte.ro, www.wagnerarte.ro.



Flor[rii & Cadouri



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru comenzi în valoare de pân[ la 3.000 lei
15% reducere pentru comenzi în valoare de peste 3.000 lei 
Livrare gratuit[ în Bucure§ti
Ambalarea gratuit[ a produselor

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în loca\ie.

Aranjamente §i buchete florale realizate de maestra florar Irene van der 
Geest. Calitate §i design de excep\ie într-o atmosfer[ plin[ de creativitate 
§i dinamism. 
Flor[ria noastr[ este amplasat[ pe Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 11,
sector 1, Bucure§ti, unde este §i atelierul Irenei van der Geest.
Flor[ria Olandez[ organizeaz[ §i workshop-uri de flor[rie sub îndrumarea 
Irenei van der Geest, unde to\i participan\ii pot realiza §i lua acas[ un 
frumos aranjament floral. Totul într-o atmosfer[ relaxant[.

Oferta este valabil[ în Flor[ria Olandez[ din Str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 11, sector 1, Bucure§ti, telefon: 0746.066.054.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat;
Livrare gratuit[ pentru comenzi în valoare de peste 400 lei;
Servicii de consiliere în alegerea decora\iunilor florale pentru evenimente 
private sau corporate.

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4. Serviciul de livrare gratuit[ este valabil în Bucure§ti, Cluj §i Suceava.

Casa cu Flori este prima §i singura flor[rie din România, membr[ a FDF 
(Fachverband Deutscher Floristen - Asocia\ia Flori§tilor Germani).
Casa cu Flori ofer[ buchete de flori, aranjamente florale departe de 
conven\ional, solu\ii de ambientare prin decora\iuni pentru orice festivitate.
Al[turi de florile de cea mai bun[ calitate importate direct din Olanda, 
Casa cu Flori promoveaz[ ciocolat[ belgian[, îngera§i §i obiecte decorative 
importate din Austria.
Oferim solu\ia integrat[ în ambientarea floral[ a oric[rui spa\iu solicitat de 
client, personalizând orice eveniment. De la serviciul ini\ial de consultan\[ 
§i analizarea loca\iei, pân[ la cele mai potrivite aranjamente din flori t[iate, 
aranjamente uscate, plante la ghiveci – totul este în responsabilitatea 
Casei cu Flori.

Oferta este valabil[ în flor[riile Casa cu Flori din:
Bd. Eroilor nr. 24-26, Cluj-Napoca, telefon: 0723.344.008; Complexul 
Comercial Kaufland Mihai Bravu, Str. Răcari nr. 5, sector 3, Bucure§ti, 
telefon: 0721.295.487; Str. ±tefan cel Mare nr. 26, Suceava, telefon: 
0755.940.797.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

15% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4. Oferta nu este valabilă pentru achiziţii online.

Echipa Emerald §tie ce mult înseamn[ pentru dumneavoastr[ momentul 
magic al c[s[toriei. 
±i mai §tim c[ atunci totul trebuie s[ fie un vis perfect. A§a c[ v[ l[s[m s[ 
visa\i, iar noi ne vom ocupa de perfec\iune pân[ la cele mai mici detalii.
Noi v[ vom transforma dorin\ele într-o realitate elegant[.
Vom face totul ca nunta dumneavoastr[ s[ fie unic[, încep]nd cu decorul 
§i celebrarea, totul va fi pus la punct cu ajutorul nostru. Tot ce ave\i de 
f[cut este s[ tr[i\i farmecul clipei al[turi de noi.

Oferta este valabil[ `n flor[ria Emerald Garden din Calea Doroban\ilor
nr. 107, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.317.55.44.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

8% reducere pentru orice produs achizi\ionat
5% reducere pentru livr[rile interna\ionale

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4. Oferta nu este valabilă în magazinul online, www.magnolia.ro.

Magnolia de\ine un lan\ de flor[rii în Transilvania §i Bucure§ti, precum §i 
directoratul Interflora al celei mai mari re\ele de peste 150.000 de flor[rii 
care livreaz[ flori în România §i oriunde în lume, în peste 140 de \[ri, în 
maximum 24 de ore.
Colabor[m cu cele mai profesioniste flor[rii interna\ionale, facilitând astfel 
livr[rile de flori oriunde în lume, în cel mai scurt timp. E suficient s[ v[ 
gândi\i la mesajul care va înso\i florile pentru c[ de restul ne ocup[m noi. 
Ne asigur[m c[ florile ajung la destina\ie în cel mai scurt timp §i în cele 
mai bune condi\ii.
Flor[riile Magnolia v[ pun la dispozi\ie o gam[ variat[ de buchete de flori 
§i aranjamente pentru orice ocazie, concepute de flori§tii no§tri care au 
reu§it ca, prin crea\iile lor, s[ aduc[ simpla expresie de „comercializare de 
flori” la nivelul de art[ floral[. V[ a§tept[m oricând s[ ne vizita\i atât offline 
cât §i online pe www.magnolia.ro!

Oferta este  valabil[ în Flor[riile Magnolia din:
Str. Buze§ti nr. 55, sector 1, Bucure§ti, telefon: 021.311.13.36;
P-\a ±tefan cel Mare nr. 5, Cluj-Napoca, telefon: 0264.59.28.30;
Iulius Mall, Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, Cluj-Napoca,
telefon: 0264.55.20.42; Sigma Shopping Center, Str. Republicii nr.109,
Cluj-Napoca, telefon: 0264.50.40.32; Kaufland M[n[§tur, Str. Câmpului 
nr. 9-19, Cluj-Napoca, telefon: 0264.42.57.40; Polus Center, Str. Avram 
Iancu nr. 492-500, Cluj-Napoca, telefon: 0264.50.46.27; Kaufland 
M[r[§ti, Str. Fabricii nr. 12, Cluj-Napoca,  telefon: 0264.41.00.19; 
Str. Rovinari nr. 11, Târgu Mure§, telefon: 0265.26.45.02; P-\a Petru Rare§ 
nr. 8, Bistri\a, telefon: 0263.23.05.09.



Hobby & Timp Liber



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

15% reducere pentru orice produs din gama B&O PLAY

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Mariajul valorilor PLAY cu substan\a, calitatea §i luxul Bang & Olufsen 
caracterizeaz[ perfect ceea ce ne reprezint[:
Bang & Olufsen + PLAY = B&O Play.
~nr[d[cinat[ ferm în bogata istorie de 88 de ani, B&O PLAY încorporeaz[ 
acelea§i valori de baz[ pentru un nou tip de produse contemporane:
B&O PLAY ofer[ produse de sine st[t[toare, cu func\ii simple §i intuitive, 
u§or de integrat în via\a de zi cu zi, §i o experien\[ de înalt[ calitate.
Dorim s[ provoc[m sim\urile, pentru a reinventa experien\a de ascultare §i 
vizionare.

Oferta este valabil[ în magazinul Bang & Olufsen din JW Marriott 
Bucharest Grand Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucure§ti, 
telefon: 021.403.31.26.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere la achizi\ionarea produselor de skateboard, kiteboard, surf 
§i streetwear

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Boarder’s Shop, înfiin\at în anul 2002, este primul magazin din România 
specializat în vânzarea de produse §i accesorii premium de skateboard, 
North Kiteboarding §i surf.
Magazinul are, pe lâng[ dou[ niveluri de shopping, un lounge la mansard[ 
§i un skatespot integrat în design-ul magazinului, unde clien\ii pot proba 
produsele §i unde au loc concursuri §i evenimente demo de skate.

Oferta este valabil[ în magazinul Boarder’s Shop din Str. Domni\a 
Anastasia nr. 9, sector 5, Bucure§ti, telefon: 0721.959.595.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

15% reducere pentru cursul de timonier de regat[ 
15% reducere pentru închirierea de ambarca\iuni

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Înfiin\at `n perioada interbelic[, Yacht Club Bucure§ti `§i reia activitatea 
dup[ Revolu\ie, devenind în scurt timp unul dintre cei mai importan\i 
parteneri ai Federa\iei Române de Yachting pentru organizarea competi\iilor 
na\ionale §i interna\ionale. 
Prin entuziasmul §i implicarea membrilor, clubul §i-a consolidat baza 
material[ din Bucure§ti, având una dintre cele mai bune flote de
ambarca\iuni pentru 1 sau 2 persoane. 
Yacht Club Bucure§ti organizeaz[ cursuri de ini\iere în naviga\ia cu vele, 
oferind astfel pasiona\ilor de toate vârstele posibilitatea ob\inerii brevetului 
de timonier de regat[. Pentru cei care posed[ un brevet de naviga\ie 
recunoscut la nivel interna\ional, clubul ofer[ spre închiriere ambarca\iuni 
cu vele (1, 2 sau 3 vele, monococ[ sau catamarane).

Oferta este valabil[ la sediul Yacht Club Bucure§ti din ±os. Nordului nr. 7-9, 
sector 1, Bucure§ti, în incinta parcului Her[str[u, telefon: 0722.892.807.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru abonamentele de 10 lec\ii
10% reducere pentru achizi\ii în valoare de peste 500 lei
15% reducere pentru evenimentele private

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Clubul de echita\ie Equestria organizeaz[ cursuri de echita\ie pentru 
persoane de orice vârst[ §i nivel. Sunt disponibile trei variante de lec\ii,
de 30, 45 §i 60 de minute. De asemenea, pentru cei care doresc s[ 
aprofundeze tainele c[l[riei, avem §i variantele de abonament, de 10 lec\ii,
care se pot desf[§ura într-un timp limitat de 3 luni, cu programarea 
fiec[rei lec\ii în func\ie de timpul dumneavoastr[ disponibil. În incinta 
clubului func\ioneaz[ un magazin cu produse ecvestre furnizate direct de 
renumitele firme germane USG Reitsport, HKM, Buesse, Pfiff, precum §i 
de marca francez[ EquipHorse. Astfel, magazinul nostru este loca\ia ideal[ 
unde pute\i g[si cele mai elegante vestimenta\ii atât pentru c[l[re\i, cât §i 
pentru prietenii no§tri, c[lu\ii.

Oferta este valabil[ `n Clubul Equestria din Str. Hipodromului FN, Sat 
Tânc[be§ti, Comuna Snagov, jude\ul Ilfov – ±os. Bucure§ti – Ploie§ti, la 
ie§irea din Loc. S[ftica, pe partea stâng[, telefon: 031.500.51.40.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Pentru iubitorii modei care î§i doresc modele exclusive de `nc[l\[minte, 
magazinul _kix va deveni cu siguran\[ destina\ia favorit[. Colec\ii speciale 
ale unor branduri renumite, printre care se num[r[: UGG Australia, 
Converse, Nike, Onitsuka Tiger, Native, Asics sunt disponibile exclusiv în 
magazinul nostru din Afi Palace Cotroceni.

Oferta este valabil[ în magazinul _kix din Afi Palace Cotroceni, Bd. Vasile 
Milea nr. 4, sector 6, Bucure§ti, telefon: 0758.230.783.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Colec\iile create de Nike sunt dezvoltate împreun[ cu atle\ii de top, 
conform cerin\elor §i exigen\elor acestora, `ns[ pot fi purtate §i de cei care 
nu fac neap[rat sport de performan\[, dar care î§i doresc produse sport de 
calitate, stilate, performante §i comode. 
Indiferent dac[ sunt destinate alerg[rii, fotbalului, activit[\ilor de fitness 
sau pur §i simplu pentru cei care doresc s[ î§i petreac[ timpul liber într-un 
mod activ, toate colec\iile Nike se bucur[ de o apreciere interna\ional[ atât 
în rândul sportivilor de performan\[ celebri, cât §i în rândul celor pentru 
care stilul sport de calitate, un stil cu semn[tura Nike, a intrat în via\a lor 
de zi cu zi.

Oferta este valabil[ în magazinele Nike din: B[neasa Shopping City, 
etaj 1, ±os. Bucure§ti - Ploie§ti nr. 42D, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
0740.251.756;  Afi Palace Cotroceni, etaj 1, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 
6, Bucure§ti, telefon: 0755.037.639; Bucure§ti Mall, Calea Vitan nr. 55-59, 
sector 3, Bucure§ti, telefon: 0740.251.354; Plaza Rom]nia, Bd. Timi§oara 
nr. 26, sector 4, Bucure§ti, telefon: 0740.251.329; Calea Mo§ilor nr. 284, 
sector 2, Bucure§ti, telefon: 0740.251.356; Unirea Shopping Center, 
Splaiul Unirii nr. 1, parter, sector 3, Bucure§ti, telefon: 0740.251.355; 
City Park Mall, parter, Str. Alexandru L[pu§neanu nr. 116C, Constan\a, 
telefon: 0755.037.636; Centrul Comercial Lotus Market, Str. Nuf[rului 
nr. 30, Oradea, telefon: 0740.251.368; Iulius Mall, etaj 1, Str. Alexandru 
Vaida Voievod nr. 53 - 55, Cluj-Napoca, telefon: 0752.020.315; Iulius 
Mall, Str. Demetriade nr. 1, Timi§oara, telefon: 0740.251.473; Str. Vasile 
Pârvan nr. 14, Timi§oara, telefon: 0740.251.351; Str. Republicii nr. 5, 
Bra§ov, telefon: 0740.251.326; Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Ia§i, telefon: 
0740.251.219; Ulpia Shopping Center, Str. 22 Decembrie nr. 37, Deva, 
telefon: 0740.251.352; Str. Mihail Kog[lniceanu nr. 2,  Ploie§ti, telefon: 
0740.251.702.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs sau serviciu achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Regatul Cailor, clubul de echita\ie cu cel mai mare prestigiu din România, 
v[ ofer[ cele mai eficiente lec\ii de echita\ie, disponibile pentru toate 
nivelurile, §i cele mai bune produse atât pentru cal, cât §i pentru c[l[re\. 
Manejurile, grajdul, padocurile, caii, poneii, taverna, profesionalismul 
angaja\ilor, totul este perfect. Clubul de echita\ie Regatul Cailor este o 
oaz[ de calm care ofer[ o atmosfer[ relaxant[ §i odihnitoare, departe de 
vacarmul ora§ului §i via\a agitat[ de zi cu zi. Regatul Cailor ofer[: lec\ii 
de echita\ie, plimb[ri cu tr[sura, pensiune, cai §i închiriere a unui spa\iu 
amenajat pentru evenimente. Portofoliul de m[rci pe care Regatul Cailor le 
comercializeaz[ în România, în prezent, include branduri puternice precum 
Prestige (§ei §i accesorii pentru cai), Cavalor (mâncare §i suplimente 
pentru cai), Equiline (echipament pentru cai §i sportivi) §i Horseware (p[turi 
pentru cai).

Oferta este valabil[ în clubul de echita\ie Regatul Cailor din Sat Varlaam, 
Comuna Aduna\ii Cop[ceni, jude\ul Giurgiu, telefon: 0735.001.122.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere la cursuri de scufund[ri sau produse achizi\ionate

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

Scuba Diving-ul este sportul extrem prin care oamenii pot explora restul de 
70% din suprafa\a Terrei, descoperind o lume complet nou[ §i bogat[ în 
culori. Un simplu concediu pe litoral poate fi transformat într-o aventur[ de 
neuitat, cu brevetul de scafandru. Epave, amfore sau cetatea scufundat[ 
Callatis sunt doar câteva dintre secretele care v[ vor fi dest[inuite chiar 
la Marea Neagr[! Marea barier[ de corali, scufund[ri al[turi de delfini, 
broa§te \estoase §i o multitudine de pe§ti sunt experien\e la care ve\i 
avea acces cu brevetul PADI, recunoscut la nivel interna\ional. BDODS 
Diving School & SHOP organizează cursuri de scufundări acreditate PADI, 
recunoscute la nivel internaţional, §i are la vânzare echipamente destinate 
sporturilor de apă (înot, snorkelling, scuba diving) de la producători de 
renume: CRESSI, MARES, SCUBAPRO, AQUALUNG, SEACSUB. 
BDODS Diving School & SHOP v[ preg[te§te s[ p[trunde\i în lumea 
subacvatic[ §i s[ v[ scufunda\i în deplin[ siguran\[ oriunde în lume.

Oferta este valabil[ în showroom-ul BDODS Diving School & Shop din
Str. Drumul Bisericii, Cartier American Village, Vila 17, Voluntari, jude\ul 
Ilfov, telefon: 0723.685.935.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere la produsele de snowboard §i 5% reducere la biciclete; 
La achizi\ionarea unui echipament de snowboard în valoare de peste 
5.000 lei – un curs gratuit de ini\iere în snowboarding;
La achizi\ionarea unei biciclete – o revizie gratuit[.

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4.  Cursul gratuit de iniţiere în snowboard are loc la centrul Learn to Ride 

din Sinaia §i se programează în funcţie de starea zăpezii.

Surmont Bikes & Boards Store este primul magazin de genul acesta din 
Bucure§ti, oferind biciclete premium Trek §i snowboard-uri Burton, într-un 
concept original. Cele dou[ domenii sunt precum yin-ul §i yang-ul, fiind 
de nedesp[r\it în inimile iubitorilor de munte §i de aventur[, care la noi 
beneficiaz[ de consiliere profesional[.
Magazinul dispune de un service dedicat problemelor tehnice de zi cu zi 
ale clien\ilor s[i de bike §i board.

Oferta este valabil[ în magazinul Surmont Bikes & Boards Store din Str. Ion 
Câmpineanu nr. 24, sector 1, Bucure§ti, telefon: 0725.959.595.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

7% reducere pentru salturile cu para§uta în tandem

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.

TNT Brothers Dropzone, localizat în Cornetu, la 17 km de Bucure§ti, 
pe ±oseaua Alexandria, este locul perfect pentru a sim\i adrenalina la 
intensitate maxim[. 
Dac[ vre\i s[ zbura\i pentru prima dat[ cu para§uta, s[ tr[i\i o experien\[
unic[, instructorii profesioni§ti TNT Brothers sunt preg[ti\i la cele mai înalte 
standarde interna\ionale s[ v[ ofere o aventur[ unic[ la primul salt în 
tandem. Instructorii vor fi al[turi de dumneavoastr[ în fiecare clip[ §i, de 
asemenea, pot filma §i fotografia întreaga experien\[. Saltul în tandem este 
un cadou perfect pentru cei care s[rb[toresc o zi special[. Nicio preg[tire 
anterioar[ nu este necesar[! 
Cea mai u§oar[ §i sigur[ metod[ de a sim\i adrenalina pur[, în c[dere 
liber[ de la 4.000 m cu 200 km/h! Veni\i s[ v[ convinge\i!
TNT Brothers este prima §coal[ de para§utism din România, inspirat[ din 
experien\ele §i cursurile practicate la cele mai înalte standarde
interna\ionale de c[tre liderii §colii, Bogdan §i Drago§ Boeru. Înfiin\at[
în 2010 §i afiliat[ la US Parachute Association, §coala dispune de 
infrastructur[, organizare §i management care respect[ cele mai sigure 
metode din domeniu. Ast[zi, datorit[ evolu\iei tehnicii §i echipamentelor, 
saltul cu para§uta în tandem este unul dintre cele mai sigure sporturi din 
lume.

Oferta este valabil[ în Dropzone-ul TNT Brothers din ±os. Alexandria
km 17, Aerodrom Clinceni, Comuna Cornetu, jude\ul Ilfov, telefon:
0731.695.867 (0731.MYJUMP).



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere pentru orice produs achizi\ionat

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se aplic[ `n cazul \igaretelor §i nu se poate cumula cu 

alte reduceri sau promo\ii existente în loca\ie.

Magazinele Vinexpert ofer[ cea mai bun[ selec\ie de vinuri premium, 
dar §i cea mai bogat[ colec\ie destinat[ iubitorilor, cunosc[torilor §i 
colec\ionarilor. Aici este locul unde g[si\i cea mai bun[ selec\ie de vinuri 
române§ti premium, marile Château-uri din Fran\a, m[rci interna\ionale 
de renume §i cele mai bune vinuri din Lumea Nou[. În categoria super 
premium, Vinexpert ofer[ vinuri cu adev[rat speciale, unele dintre acestea 
fiind produse în cantit[\i foarte mici §i serii limitate. Pe lâng[ acestea, 
pute\i g[si §i vinuri române§ti de colec\ie, Vinexpert fiind singura re\ea de 
magazine ce de\ine vinuri de pân[ la 70 de ani vechime. 
Wine & Champagne Bar-urile Vinexpert sunt locurile ideale pentru 
degust[ri private, petreceri între prieteni, evenimente sau doar seri 
relaxante. Vinurile bune, platourile §i felurile de mâncare îmbietoare, 
precum §i somelierii pricepu\i fac petrecerea de neuitat. V[ a§tept[m s[ 
petrece\i momente de neuitat într-o atmosfer[ select[.

Oferta este valabil[ în toate magazinele Vinexpert:
Galeria Vinexpert, Bd. Octavian Goga nr. 24, Bl. M62, sector 3, Bucure§ti, 
telefon: 031.405.27.72; Atelier Vinexpert, Unirea Shopping Center, parter, 
Splaiul Unirii nr. 1, sector 3, Bucure§ti, telefon: 031.405.27.73;
Experience Vinexpert, Bd. I.C. Br[tianu nr. 29-33, sector 3, Bucure§ti, 
telefon: 031.432.67.81; Terrior Vinexpert, P-\a Amzei, Str. Christian Tell 
nr. 1-3, sector 1, Bucure§ti, telefon: 031.432.69.35; Wine & Champagne 
Lounge Vinexpert, Calea Doroban\ilor nr. 152, sector 1, Bucure§ti, telefon: 
0771.520.326; Vino Vero, Str. Napoca nr. 13, Cluj-Napoca, telefon: 
0264.592.289; Prestige Vinexpert, Str. 15 Noiembrie nr. 17, Bra§ov, 
telefon: 0731.309.039.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

25% reducere pentru orice abonament

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4.  Clienţii beneficiari ai programului se vor supune regulamentelor interne 

de funcţionare ale §colii de dans.

Din pasiune pentru muzic[ §i dans, Wilmark Rizzo Hernandez a înfiin\at în 
1998 prima §coal[ de dans latino american, care a venit perfect în
înt]mpinarea iubitorilor de salsa, bachata, merengue, cha-cha, reggaeton 
§i rueda de casino.
±coala s-a dezvoltat §i a crescut timp de 14 ani, astfel înc]t azi ofer[ 
cursuri de dans sub îndrumarea atent[ a instructorilor-dansatori 
profesioni§ti, într-o sal[ bine amenajat[ §i localizat[ în centrul 
Bucure§tiului.

Oferta este valabil[ în sala de dans Wilmark Dance Academy 
din Str. Justi\iei nr. 54, etaj 3, sector 4, Bucure§ti, telefon: 
0720.009.000/0311.079.011. 



C[l[torii &
Rent-a-Car



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

10% reducere din pre\ul de list[ la rezervare;
10% reducere la restaurant pentru o not[ de plat[ în valoare de peste 
50 lei de persoan[;
±edin\[ gratuit[ de relaxare în sauna din incinta Hotelului AGAPE****
Late Check-Out gratuit pân[ la ora 16:00.

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente 

în locaţie.
4.  Orice tip de rezervare, modificare sau anulare de rezervare se va 

face în scris. Late Check-out-ul trebuie specificat până în momentul 
check-in-ului, altfel este taxabil. Se va specifica în momentul rezervării 
că plata serviciilor comandate se va efectua cu cardul. Pentru oferta 
restaurantului, nota de plată se achită pe loc.

Situat în inima Clujului, la câteva minute de Biserica Sfântul Mihail §i de 
statuia Regelui Matei Corvin, Complexul Hotelier Agape**** v[ a§teapt[ s[ 
petrece\i momente importante din via\[ într-o ambian\[ tradi\ional[.
Confortul este asigurat de §armul §i dot[rile hotelului de 4 stele, de 
restaurantele cu specific unguresc §i interna\ional, precum §i de cafeneaua 
din incint[. 
Complexul constituie loca\ia ideal[ pentru reuniuni familiale, evenimente 
speciale, întâlniri de afaceri §i conferin\e. 
Complexul Hotelier AGAPE**** î§i a§teapt[ clien\ii cu 59 de spa\ii de cazare 
împ[r\ite în 39 de camere duble twin, 8 camere matrimoniale, 10 camere 
single §i 2 apartamente cu 2 camere.
În cadrul Complexului mai func\ioneaz[ un restaurant cu autoservire, o 
cafenea, un bar-restaurant cu program de noapte §i 8 saloane restaurant 
à la carte.

Oferta este valabil[ în Complexul Hotelier AGAPE**** din Str. Iuliu Maniu
nr. 6, Cluj-Napoca, telefon: 0264.406.523.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

20% reducere la închirierile auto în România

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în anumite perioade.
4. Titularii de carduri trebuie s[ îndeplineasc[ termenii §i condi\iile Avis.

Cu peste 45 de ani de experien\[ în domeniul închirierilor de ma§ini, Avis 
Europe plc. deserve§te peste 10 milioane de clien\i anual, printr-o re\ea 
care cuprinde 166 de \[ri. 
Esen\a succesului Avis este viziunea singular[ de a construi cea mai bun[ 
companie în domeniul închirierilor de ma§ini prin investi\ii în re\eaua ei, 
în tehnologie §i, cel mai important, în oamenii ei. “We try harder” este 
promisiunea c[ vom face azi mai bine decât am f[cut ieri, pentru a oferi 
valoare clien\ilor no§tri. Este spiritul Avis.

Oferta este valabil[ pentru `nchirierile auto `n Bucure§ti, Bac[u, Cluj, 
Constan\a, Craiova, Ia§i, Oradea, Pite§ti, Sibiu, T]rgu-Mure§, Timi§oara. 
Mai multe detalii pe www.avis.ro §i la num[rul de telefon 021.210.43.44.



Ofert[ promo\ional[ disponibil[ clien\ilor
MasterCard®:

Date de contact §i loca\ii:

Condi\ii: 

20% reducere pentru închirieri auto în România: Bucure§ti, Bra§ov, 
Cluj-Napoca, Constan\a;
GPS gratuit §i upgradare la o grup[ auto superioar[ (în func\ie de 
disponibilitate).

1.  Pl[ti\i cu cardul dumneavoastr[ Gold, Platinum, World, World Elite™ 
sau Corporate MasterCard® emis `n Rom]nia sau Republica Moldova §i 
beneficia\i de aceast[ ofert[.

2. Ofert[ valabil[ în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.
3.  Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promo\ii existente 

în anumite perioade.

Sixt - rent-a-car v[ ofer[ spre închiriere ma§ini de toate tipurile, de la 
autoturisme la SUV-uri, van-uri, ma§ini sportive §i chiar limuzine. Sixt este 
una dintre cele mai mari companii de închirieri de ma§ini pe plan
interna\ional, care extinde serviciul rent-a-car la cele mai înalte standarde, 
oferit special clien\ilor no§tri pe internet. 
Pe plan global Sixt se afl[ în peste 3.500 de loca\ii pentru a v[ oferi 
suportul mobil de care ave\i nevoie, fie prin internet, fie prin metodele 
tradi\ionale. Bucura\i-v[ de noul parteneriat Sixt – MasterCard §i r[mâne\i 
informat cu privire la închirierile auto, achizi\ion[ri §i leasing.

Oferta se aplic[ pentru `nchirieri auto din Rom]nia §i rezerv[ri online 
pe www.sixt.ro sau prin biroul de `nchirieri: reservation@sixt.ro, telefon: 
+40372.372.005.
Pentru rezerv[rile online pe www.sixt.ro trebuie s[ v[ loga\i cu num[rul de 
card 9853252 §i parola „sixtrentacar”.
Pentru rezerv[rile prin telefon: 021 9400 sau 0372.372.005 sau e-mail: 
reservation@sixt.ro trebuie s[ men\iona\i codul promo\ional 9853252.


