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MODEHUSET KRONAN HJÄLPER DIG ATT

ÄGA CATWALKEN.
Välkommen till en trendig vecka fylld med modevisning , höstens trender i skor och outfit, smink & kroppsvård, senaste modet för
kvinnor och män, festligheter med musik, bubbel, ballonger & goodiebags, galet många fina erbjudanden och mycket mer.
MODEVECKAN 2019 – PROGRAM
LÖRDAG 21/9
Modevisning – Utanför Kronan tillsammans med Karlskrona City (Cassels, J Goods, Stadium, Scorett, Lyko, MQ).
Lyko – Erbjudande 3 för 2 i butiken.
SÖNDAG 22/9
Lyko – Erbjudande 3 för 2 i butiken.
Kicks – Välj din favorit bland Kicks 95 olika modeller – denna dag hjälper vi dig lite extra med just mascara.
J Goods – Studiebidragsdagar – 10% på allt.
MÅNDAG 23/9
Lyko – 20% på all styling.
Scorett – Kl 14.oo visar vi trender i skor och hur man matchar rätt till outfits för både dam och herr.
MQ – Hitta rätt kavaj till din höst-outfit för både dam och herr.
J Goods – Studiebidragsdagar – 10% på allt.
Kicks – 20% på all ansiktsvård från bland annat Dior och Clinique.
Cassels – Styling tips.
Förmiddagskaffe – På butiksplan 2, kl 10-12.
TISDAG 24/9
Lyko – Foreo kommer vara på plats och visa deras produkter, samt 20% på all hudvård.
Kicks – Läppglansdag – hitta din favorit bland Kicks 415 olika läppglans!
J Goods – Studiebidragsdagar – 10% på allt.
Scorett – Kl 14.oo visar vi trender i skor och hur man matchar rätt till outfits för både dam och herr.
ONSDAG 25/9
Lyko – 25% private label.
Jeansonsdag – Gina, J Goods, Cassels, MQ. Kom in på Modehuset Kronan och hitta din jeans-favorit.
J Goods – 25% på alla jeans.
TORSDAG 26/9
Lyko – Beard Monkey kommer mellan kl 14-18, 20% på all herr.
Scorett – Herrkväll/eftermiddag kl 16-18. Snacks och dryck, 15% på utvalda produkter, (15 första kunderna får goodiebag).
J Goods – 15% på allt stickat i butiken.
FREDAG 27/9
Lyko – 20% på allt i butiken.
Gina Tricot – Färdiga outfits från 500 kr-1 500 kr.
Synsam – Festligheter, ballonger, musik, bubbel och erbjudanden!
J Goods – 15% på alla höstens stickade favoriter.
LÖRDAG 28/9

Lyko – Goodiebags till de som handlar för 300 kr (till de 40 första), 20% på allt i butiken.
Synsam – Festligheterna fortsätter.
Kicks – 20% på ansiktsvård från bland annat Dior & Clinique (ej Sensai).

