 – GIFT CARDסיפור הצלחה
סקרנים לדעת מה הופך את כרטיס ה GIFT CARD-למתנה שמגשימה את כל החלומות?
Y Yמגוון – ניתן להשתמש בו במבחר מותגי קבוצת  ,FOXכך שתוכלו ליהנות מכל המותגים
המובילים והנחשקים ביותר בארץ בסגנון חיים ואופנה ,טיפוח גוף ויופי.
Y Yמשתלם – הכרטיס משווק בהנחה מיוחדת לארגונים ועסקים – תקף גם במבצעים והנחות
המיועדים לכלל הלקוחות.
Y Yנגיש – לא משנה היכן אתם בארץ ,ניתן להשתמש בכרטיס בכל מקום ,במעל ל 700-חנויות
הפרוסות במיקומים הטובים ביותר בכל רחבי הארץ.
Y Yארוך טווח – לכרטיס תוקף של  5שנים מיום הנפקתו.
עם כל כך הרבה יתרונות ,אין פלא שמדובר בכרטיס המתנה היחיד שיכול באמת להגשים חלומות?
הצטרפו לחברות המובילות במשק ותיהנו גם אתם מכרטיס  GIFT CARDשלנו ,המתנה המושלמת.
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מותג האופנה המוביל בישראל המציע אופנת בייסיק קז'ואל לנשים,
גברים ,ילדים ותינוקות.
מותג הלייף סטייל המוביל בתחומי המטבח ,אירוח ושולחן,
טקסטיל ,אמבטיה ונוי המציע מגוון רחב של מוצרים אופנתיים
לבית לצד מוצרי בייסיק.
מותג אופנה אמריקאי המציע אופנת קז'ואל לצד אלטרנטיבות לטרנדים
העונתיים לנשים ,גברים וילדים .מתמחה בג'ינסים ,ומציע מגוון של גזרות,
שטיפות ,גזרות וסוגים בהתאמה למנעד רחב של מידות.
מותג הספורט הבינלאומי המוביל והגדול בעולם .עוסק בייצור ומכירת
נעלי וביגוד ספורט ואופנה וציוד ספורט .המותג משווק את מוצריו
תחת שמו והם נמכרים בחנויות המותג ,חנויות המופעלות ע"י זכיינים,
סיטונאים וחברות בינלאומיות נוספות בכל העולם.
מותג ספורט בינלאומי מוביל להנעלה ואופנת ספורט.
החברה מציעה מגוון רחב של מותגים בינ״ל מובילים ביניהם:
 REEBOK ,PUMA ,NEW BALANCE ,ADIDAS ,NIKEועוד...
רשת החנויות לתינוקות וילדים הגדולה והמובילה בישראל!
שילב מלווה את חווית ההורות בכל שלב  -החל מההיריון ובואו של
התינוק לאוויר העולם ,ועד לשלב בו הפעוט הולך לגן.
מותג הילדים המוביל מארה״ב ,החברה מעצבת ,מייצרת ומוכרת
פריטי לבוש אופנתיים ,אביזרים והנעלה לילדים ולתינוקות באיכות גבוהה
ובמחירים אטרקטיביים.
מותג אופנה בינלאומי המציע מגוון רחב של עיצובים מקוריים לנשים,
גברים ,ילדים ותינוקות באיכות בלתי מתפשרת ובמחירים אטרקטיביים.
מותג אופנה מקורי המציע חוויית קנייה באווירה של בוטיק.
בקולקציה מגוון בגדים ואביזרים ייחודיים ובסדרות מצומצמות
כדי שכל אחת תוכל למצוא ביטוי לסטייל האישי שלה.
מותג הלבשה התחתונה מבית  ,American Eagleהמציע בכל עונה
קולקציה צבעונית ומגוונת של תחתונים ,חזיות וביגוד בית ושינה.
כל הפריטים מגיעים במגוון גזרות ומנעד רחב של מידות.
 SACK’Sהנו מותג בוטיק בניחוח בינלאומי הידוע בסגנונו הייחודי,
איכויותיו הגבוהות ותשומת לב מתמדת לפרטים הקטנים ביותר.
לקוחות המותג הן נשים אופנתיות ,עוצמתיות ,שוחרות איכות
ותחכום המבקשות לעצמן להתחדש ולהתרגש כל השנה .מעצבות
המותג מגישות קולקציות עשירות המשלבות עיצובים על זמניים
לצד טרנדים מובילים ,פריטים שחוגגים את החיים ואת הנשיות,
הכל באקלקטיות מוקפדת עם נגיעות בוהו וטעם משובח.
מותג הגלישה המוביל בעולם .רשת חנויות  BILLABONGמציעה
את אופנת הגלישה וסגנון החיים האוסטרלי — ים ,שמש וחופש!
רשת הספורט המקצועית המובילה להנעלה ,ביגוד ואקססוריז ספורט.
מציעה ללקוחותיה את מותגי הספורט הטובים בעולם,
 Jordan, Saucony, reebok, Brooks, Billanong, Adidas, Nikeועוד.
בקטגוריות הריצה ,כדורגל ,כדורסל ,אימון ואופנה.
ברשת מגוון רחב של קולקציות נעלי הספורט ,הלבשת הספורט
ואקססוריז לגברים ,נשים וילדים.
המותג המוביל לטיפוח הגוף והנפש .ללין מציעה עולם קסום של מוצרי
טיפוח ,אווירה ולייף סטייל באווירת קנייה ייחודית.
מותג הלייף סטייל שנוסד ב 1970 -בחדרון מול אוניברסיטת פנסילבניה
שמעניק בכל יום השראה ללקוחות דרך שילוב של מוצר ,יצירתיות
ותרבות .למותג מעל  200חנויות ברחבי העולם והוא מציע מיקס של
פריטים לנשים ,גברים ,אקססוריז ,ביוטי ,מוזיקה ,טכנולוגיה ופריטים לבית.
 ANTHROPOLOGIEהוא מותג אמריקאי מהבית  URBANהמציע
קולקציות ייחודיות של אופנת נשים ,אביזרים ומגוון פריטים לעיצוב
הבית והגינה המשקפים סגנון חיים המאופיין ביצירתיות ,סקרנות,
נועזות ,מקוריות ויצר הרפתקנות.
פרי פיפל הוא מותג ייחודי של בגדי נשים המאופיין בסגנון בוהמי ,וינטג'
קליל וחופשי המאפשר לכל אחת מלקוחותיו להתחבר לדמות הנשית
שבה החל מבגדים מעוררי השראה ועצמאות ועד שילוב של אורח חיים
בריא ,יצירתיות תרבות והרפתקנות .המותג מפעיל כיום כ 125-חנויות
בארה"ב וקנדה ונמכר במעל  1,400נקודות מכירה ברחבי העולם .המותג
מציע קולקציה טרנדית באיכות גבוהה ובלתי מתפשרת הכוללת בגדי
נשים ,הלבשה תחתונה ,אביזרים ,נעליים ומוצרי טיפוח.
חנות הקונספט הראשונה מסוגה בעולם 400 ,מ"ר של מותגי
הגלישה המובילים ,בילבונג ,קוויקסילבר ,רוקה ,רוקסי ודיסי.
מותג הגלישה האוסטרלי ,המעצב ומייצר בגדים משנת  ,1969תוך
שילוב בין אופנתיות ,פונקציונאליות ,נוחות ואומנות עבור אוהבי
הגלישה והספורט האתגי בכלל .קוויקסילבר מעצבת ומייצרת
בגדים המגוון חומרים הדפסים וטכנולוגיות המיועדים לשרת אתכם
לכל מטרה ובכל מצב.
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