Już tylko kilka dni
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Jak rozpocząć udane wakacje? Można przykładowo wygrać samochód. W konkursie
organizowanym z okazji 10 urodzin sklepu Eurospar w Cieszynie, kluczyki do nowego Opla
Corsy możesz odebrać już w lipcu. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są jeszcze przez
kilka dni - do 30 czerwca.

Zakupy na Stawowej 54 w Cieszynie to czysta przyjemność. Od lat kupujemy tu sprawdzone produkty najlepszych
marek w rozsądnych cenach. Eurospar znany jest na Śląsku Cieszyńskim jako dostawca asortymentu najlepszej
jakości. W sklepie dostępne są wyroby polskich producentów – między innymi polskie mięso i wędliny. Kupując tu,
możemy być pewni, że płacimy za prawdziwy produkt, a nie za sztuczne dodatki. W Eurosparze funkcjonuje
także cukiernia, w której kupimy przeróżne ciasta i ciasteczka, w tym także tradycyjne kołaczyki z makiem i serem.
To tutaj możemy też skosztować Apfelstrudla i to nie byle jakiego, bo nagrodzonego w XIV Cieszyńskim
Konkursie Pieczenia Strudla.
Na stoisku ze zdrową żywnością znaleźć można produkty ekologiczne, bezglutenowe i te, polecane diabetykom.
Miłośnikom ryb polecamy szeroki wybór ryb mrożonych i owoców morza – wszystko bardzo świeże. Jest też stoisko
Kuchnie Świata, czyli coś dla tych, którzy w kuchni lubią eksperymentować i wyruszać w dalekie podróże.
W prawdziwą podróż, i to nowym samochodem, wyruszyć może już wkrótce jeden z klientów sklepu na Stawowej
54. Przypominamy o trwającym konkursie, w którym wygrać można samochód osobowych Opel Corsa.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są już tylko przez kilka dni, do 30 czerwca włącznie.
Losowanie nagród nastąpi w terminie do 14 lipca.
Nie przegap okazji na samochód i inne atrakcyjne nagrody! WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE, A JEŚLI
PRZESŁAŁEŚ JUŻ ZGŁOSZENIE, PRZEŚLIJ KOLEJNE, BY ZWIĘKSZYĆ SZANSĘ NA WYGRANĄ!
Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu hasła reklamowego sklep EUROSPAR. Na autorów najlepszych haseł
czekają ATRAKCYJNE NAGRODY:
I miejsce – samochód osobowy OPEL CORSA 5D wraz z kwotą potrzebną na pokrycie należnego podatku
dochodowego. Nie musisz martwić się o pokrycie podatku!
II miejsce - tablet Samsung Tab E (T561W)
III miejsce - smartphone Lenovo K5 Gold
IV miejsce - aparat fotograficzny Panasonic DMC SZ10
V miejsce - 6x bon o wartości 200 zł na zakupy w sklepie EUROSPAR w Cieszynie
Sprawdź regulamin i szczegóły konkursu na stronie: www.spar.eurosparcieszyn.pl.
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