Zielona Góra, 4 listopada 2019 r.

Focus Mall Zielona Góra zaprasza do udziału w kolejnej Wyjątkowej Promocji Zakupów!
Co myślą zwierzaki? Odpowiedź na to pytanie chciałby znać niemal każdy! Świetną okazję ku temu będą mieli klienci
centrum handlowego Focus Mall, w którym 4 listopada, wystartowała loteria pod hasłem, „Wielka promocja zakupów
– sprawdź, co myślą zwierzaki i upoluj Jokera”. Galeria zachęca zielonogórzan i mieszkańców regionu do wzięcia udziału
w zabawie i skorzystania z możliwości zdobycia aż 30 wartościowych nagród!

Z pewnością każdy miłośnik zwierząt zastanawiał się, chociaż raz, co powiedziałby pupil, gdyby mógł mówić. Być może
odpowiedź na to nurtujące właścicieli zwierząt pytanie znajdą Ci, którzy wezmą udział w wyjątkowej loterii w Focus Mall.
Zielonogórskie centrum handlowe zachęca odwiedzających do udziału w emocjonującej zabawie. W dniach od 4 do 30
listopada 2019 roku, w kolejnej edycji zabawy, klienci galerii będą mieli okazję zebrać kolekcję 10. unikatowych
magnesów z wizerunkami nowych zwierzaków. Wśród nich będą do zdobycia również magnesy - Jokery, które
upoważnią uczestników do odbioru atrakcyjnych nagród takich jak, np.: telewizory, laptopy, drony, kamery GoPro,
hulajnogi i deskorolki elektryczne, a także wielu innych niespodzianek.
Kupuj w Focus Mall i daj sobie szansę na nagrodę!
Do wzięcia udziału w loterii odwiedzających Focus Mall uprawniają zakupy za min. 20 zł. Kwota ta powinna znajdować
się na jednym paragonie. Następnie wystarczy wylosować los w kasach sklepów i punktów biorących udział w zabawie
lub Punkcie Obsługi Promocji. Warto od razu sprawdzić, czy los jest Jokerem, który upoważnia do zdobycia
wartościowego upominku. Taki zwycięski kupon z wizerunkiem psa, napisem „Joker zgarnia fanty” i numerem
podporządkowanym do konkretnego prezentu, należy zarejestrować w punkcie Obsługi Promocji, w pobliżu restauracji
Mc Donald’s. Uczestnik może również sprawdzić numer wylosowanego Jokera na plakatach na terenie galerii. Wówczas
od razu dowie się, jaką nagrodę wygrał. Finał loterii i rozdanie wartościowych upominków odbędzie się,
w sobotę, 7 grudnia 2019 roku, w godzinach 14.00. – 18.00. Regulamin promocji dostępny jest w Administracji centrum
oraz Punkcie Obsługi Promocji. Punkt Obsługi Promocji czynny jest codziennie w godz. 10.00-18. 00, z wyłączeniem dnia
11 listopada oraz 10 i 17 listopada, czyli niedziel wolnych od handlu.
Loteria w Focus Mall to świetna zabawa i atrakcyjne nagrody!

O obiekcie:
Focus Mall to nowoczesne centrum handlowo – usługowe w centrum Zielonej Góry, wybudowane w 2008 roku, na pofabrycznych
terenach „Polskiej Wełny”. Na 29 tys. m.kw. GLA. oprócz znanych sklepów i butików dostępne jest, m.in. 9-salowe kino. Na terenie
galerii mieści się Muzeum dawnego Zakładu Przemysłu Włókienniczego „Polska Wełna”, które podkreśla charakter obiektu.
W ramach prowadzonej rozbudowy i modernizacji Focus Mall zyska dodatkowe 15 tys. mkw. powierzchni GLA, na której znajdą
się kolejne znane marki. Już na obecnym etapie rozbudowy klienci mają do dyspozycji nowy, dwukondygnacyjny parking w nowo
wybudowanej część galerii. Zakończenie przebudowy planowane jest na IV kw. 2020 roku. Właścicielem obiektu jest firma NEPI
Rockcastle. Za zarządzanie centrum handlowym odpowiada firma Apsys Polska.

Więcej informacji:

http://focusmall-zielonagora.pl,
https://www.facebook.com/Focus-Mall-Zielona-G%C3%B3ra-315851900972/
Kontakt dla mediów:
Marta Wojtaś
e-mail:wojtas@mcconsultants.pl
tel.:(+48) 608 368 133

