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TIPY PRO VÁS
INZERCE

TIPY PRO VÁS
Agent Provocateur Fatale
smyslná, sexy, květinově návyková vůně
namíchaná slavným Jean-Marc Chaillan.
Opojný nápoj očaruje madagaskarským
růžovým pepřem, nektarem manga
a exotickým černým rybízem. Mnohaboké
diamantově vyhlížející víčko ladně souzní
s broušeným flakónem a vytváří ucelenou
siluetu.

Za romantikou v páru

Odhalte tajemství speciální technologie
Motionsense™ a jejích mikrokapslí, které
se aktivují pohybem a postupně uvolňují
svěžest během celého dne. S antiperspiranty
Rexona tak absolvujete i náročnější den
v naprosté pohodě. Vyzkoušejte si technologii
Motionsense™ nyní nově i v kuličkovém
antiperspirantu. Čím více jste v pohybu, tím
lépe Rexona funguje.
Nyní
se slev
ou
až 30
%!

Užijte si se svým partnerem hned dvě
romantické noci v karlovarském Spa Resortu
Sanssouci. 3denní wellness pobyt Romantika
pro dva je s polopenzí, welcome drinkem
a 2 procedurami pro každého, s volným
vstupem do bazénu, vířivky či sauny.
Dopřejte si omlazující koupel Afrodite
či Kleopatra a buďte okouzlující!
FATALE
50 ml 1760 Kč, 30 ml 990 Kč
Exkluzivně v síti Sephora

www.spa-resort-sanssouci.cz/marianne10

Smějte se s Oriflame

MĚSÍC V RŮŽOVÉ
– sbírka pro MammaHELP

Víte, že upřímný úsměv je největším znamením
krásy? Na Světový den úsměvů pro vás
Oriflame připravil jedinečnou akci. Navštivte
3.10.2014 prodejny Tesco, Albert a studia
Oriflame, usmějte se a soutěžte o fantastickou
novinku roku- balíček True Perfection
s výtažkem z perské akácie pro dokonalou pleť.

Nezávazná doporučená spotřebitelská
cena jednotlivých produktů je 77,90 Kč

Součástí charitativního projektu Měsíc
v růžové bude sbírka pro MammaHELP
a OC Letňany pomůže předáním 10%
z částky za každý prodaný Dárkový šek
v měsíci říjnu. Potěšte své blízké dárkovým
poukazem OC Letňany např. v hodnotě
1.000,- Kč a přispějete tak 100,- Kč na
dobrou věc!
Více informací na: www.oriflame.cz

Více na www.oc-letnany.cz.

(UKÁZKA INZERCE)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE DODÁVANÝCH DAT

Buďte svěží po celý den!

GAS PODZIM/ZIMA 2015

■ Žádáme foto produktu (ilustrační foto možné) + text cca 30-40 slov.
■ Nelze použít hotový inzerát, image foto.
■ V tomto speciálním projektu nejsou používána loga (pouze na výrobcích).
■G
 rafická úprava a font písma je zcela na vydavatelství,
klient korekturuje text + použití správného fota.
■ Rozlišení obrázků musí být 300 dpi.
■K
 lientovi je umožněno připomínkovat graf. náhled 2x.
Poté bude otištěna poslední verze inzerce.
■ Data přijímáme na těchto nosičích:
Na CD, uložená na FTP (na vyžádání umožněn přístup), nebo stažená z
FTP serveru klienta.

Elegantní sako Vás zaujme precizním
zpracováním a zajímavými detaily jako
jsou koženkové klopy, manžetové
knoflíčky a boční nastavitelné pásky.
V kombinaci s denimovými kalhotami
a jednoduchým topem budete vypadat
naprosto dokonale.

KONTAKT PRO DODÁNÍ PODKLADŮ
Koordinace inzerce
Tel.: + 420 221 589 355
Fax: + 420 221 589 331
inzeraty@burda.cz

