Castiga tinuta de paste impreuna cu Zega
Locul desfasurarii: , http://www.zega.ro/barbati/accesorii_papion.html
Organizator: Zega Store

Bucuresti, 25 aprilie 2013, Zega.ro Daca esti fan
Zega, poti fi rasplatit cu un voucher de
cumparaturi in valoare de 500 lei si multe alte
premii surpriza. Zega.ro este un magazin online
de haine din Romania, care a luat nastere in
anul 2011. Daca esti fan zega poti fi rasplatit cu
vouchere de cumparaturi si alte premii surpriza.
Magazinul virtual Zega.ro deruleaza un concurs
in perioada 16 Aprilie 2013 - 02 Mai 2013 pentru
toti fanii actuali ai magazinului, dar si pentru cei
noi. Concursul se desfasoara pe pagina oficiala
de facebook a magazinului Zega.ro, unde tot ce
trebuie sa faci pentru a te inscrie la extragerea
finala este sa iti lasi datele de contact in
aplicatia de concurs si sa inviti inca trei prieteni
pentru a se inscrie la concurs. Pentru cei mai
harnici care reusesc sa aduca zece sau mai
multi prieteni in concurs, Zega.ro ofera un
premiu surpriza care este castigat pe loc. Prin
acest concurs organizat de magazinul Zega.ro
puteti sa beneficiati de ofertele si reducerile la
papioane barbati , camasi, tricouri si multe alte
produse. Pe magazinul virtual Zega.ro gasiti o
mare varietate de produse pentru toate
persoanele, deoarece pe site sunt prezente
articole pentru femei, barbati cat si pentru copii.
Pentru comenzi mai mari de 200 lei, Zega.ro
asigura transportul gratuit al produselor in 24
ore pentru Bucuresti, respectiv 48 ore pentru
restul Romaniei.
Zega va ofera shopping placut. Zega Store Strada Alexandru Constantinescu, nr. 34B,
et.1, camera 1, Sector 1, Bucuresti, cod postal 011471 Telefoane: Orange: 0758 22 38 74
Vodafone: 0725 46 44 40 Romtelecom: 0212 33 16 10 Fax: 0213 13 19 93 Adrese de
e-mail: Office: contact@zega.ro Vanzari: comenzi@zega.ro Aresa web: www.zega.ro ###
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Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

