Erbjudande

Shoppingkväll
Torsdag 28 oktober kl 18-21
Akademibokhandeln

Espresso House

Hannah Svanteman visar journaling.
Alla som handlar är med i uttlottning av
presentkort

5 st bullar för 99 kr och vi har
läskiga halloween frapinos.

Aroy

20% på allt i butiken.

Vi bjuder på dessert vid köp av varmrätt.

Bernhards Koffert
50% på utvalda tröjor för dam och herr.

Bildkällan

BS Foto
30% på digitalisering av videokameraCervera
20% på hela sortimentet för dig
som är eller blir medlem.

Dressmann
Kampanj på tröjor för 199 kr
(ord.pris upp till 399 kr)

Elgiganten

Hemtex
Grymt bra och många erbjudanden
i butiken.

Hälsokraft
15% på all hudvård (ord. pris).
Hudvårdsterapeut på plats för rådgivning. Tipspromenad, äpplemust
och tilltugg.

Alla som kommer in och tittar på
konsten hos oss kommer att få ett
litet konstvykort.

band samt smalfilm.

EM-SO

Intersport
20% på Hooka löparskor.

Jack & Jones
3 för 2 på hela sortimentet (ord.
pris). Utlottning av presentkort för
de som handlar över 500 kr. Parfym
på köpet när du handlar för mer än
1500 kr.

Klockmaster
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Representant från Morris på plats
med fina erbjudanden.

Prisvärd kaffemaskin. Philips
espressomaskin
2 995 kr.ev. extra erbjudanden/aktiviteter
Krabaten släpps
Butikernas
samma dag kl. 15.00 på @handelifalkoping
Facebooksida.
20% på allt
i butiken.
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Fler erbjudanden
Lindbloms Blomsterhandel

Sjöbergs Guld

20% på alla krukväxter, Vi bjuder
alla kunder på kaffe och kaka.

20 % på håltagning och Blomdahl (gäller
ej rengöringsservetter). Tävling i butiken.

Miljöshopen

skAPA KULtur

25% på hela sortimentet
MMIT
20% på hela sortimentet

Anmäl dig till vår nya kundklubb under
shoppingkvällen och få 20% på hela
köpet.

Tre Guldsmeder

Mys Pys
20% på Halloweendräkter.

NK Rekord
Vår konditor tillverka chokladpraliner på plats. Vi grillar korv på
vår uteservering.

Rabalder Factory Outlet
Vi bjuder på kaffe/te och 100 kr
rabatt på en höstnyhet. Fina
erbjudanden i outleten.

Racerdepån
Prova på att cykla inomhus
genom Zwift. Gäller alla typer av
cyklister: rehab, motion precis lika
bra som tävling.

Saluhallen
Räkmacka och kaffe/te 120 kr.
Handla för mer än 1000 kr och få
20% (endast i butik).

25% på öronhåltagning. Handla för
600 kr få berlock med månadssten på
köpet.

Vero Moda
3 för 2 på hela sortimentet (ord.pris)
Utlottning av presentkort för de som
handlar över 500 kr. En liten snackpåse
till kunder under kvällen (begränsat antal).

Violen i samarbete med Island Vibes
25% i hela butiken. Island Vibes bjuder på
kaffe och delar ur rabattcheckar på 10%.
Vinstchans av fina priser från Violen och
Island Vibes.

Weak Mind
Vid köp får du dra en lapp från burken på
disken och får då ett unikt erbjudande.
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