23. listopadu 2016

Výprodejový svátek Black Friday na Westwing.cz
Black Friday je opět tady! Americký svátek, na který netrpělivě čekají všichni lovci slev,
se vrací na Westwing.cz a přináší s sebou celou řadu výrobků za výjimečně nízké ceny.
Akční kampaně budou probíhat od pátku 25. 11. do neděle 27. 11. 2016
Maraton slev Black Friday odstartuje v pátek v 8 hodin ráno, kdy dojde ke spuštění prvních dvanácti
kampaní. Zákazníci v nich najdou nábytek a bytové doplňky renomovaných světových značek, mezi
jinými noblesní porcelánové nádobí VILLEROY & BOCH, smyslné vonné svíčky PARKS LONDON,
nadčasové koberce značek SAFAVIEH a RAMA CARPET anebo romantické povlečení PORT MAINE.
V odpoledních hodinách se nabídka rozšíří o další kampaně, tentokrát s nejoblíbenějšími výrobky
stálých dodavatelů Westwing. K dostání bude například praktický odkládací stolek Flower Table
od IKER, sada luxusních ručníků MISSONI, elegantní křeslo Chanel značky DAS, profesionální
kuchyňské nože CECOTEC a nebo populární světelná dekorace LIGHTBOX. Další výrobky za atraktivní
ceny jsou připraveny v sobotních a také nedělních kampaních.

„Kampaně jsme se snažili sestavit tak, aby si vybral opravdu každý. Na své si tak přijdou jak klienti,
kteří si chtějí udělat radost něčím krásným do svého domova, tak ti, kteří hledají originální vánoční
dárky pro své blízké“ říká Delia Fischer, kreativní ředitelka Westwing Home & Living.
Akce bude probíhat ve dnech 25. – 27. 11. 2016 na Westwing.cz. O jejím průběhu budeme zákazníky
informovat pomocí newsletteru a také na sociálních sítích.
Více informací:
www.westwing.cz

Kontakt pro média:
Westwing Home & Living
Dagmar Ferová
dagmar.ferova@westwing.cz
Tel: +420 538 890 315
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Westwing je mezinárodní lídr na poli e-commerce v oblasti interiérových doplňků a nábytku, který svým
klientům nabízí výjimečné produkty v atraktivních cenách. Hlavní sídlo firmy se nachází v Mnichově, ale
momentálně Westwing působí ve 14 zemích na 3 světadílech. Firma byla založena roku 2011 a v současnosti
zaměstnává přes 1500 osob. Firma je financována skupinou investorů, mj. Access Industries, Fidelity Worldwide
Investment, Holtzbrinck Ventures, Investment AB Kinnevik, Odey, Summit Partners a Tengelmann Ventures,
kteří doposud do Westwing zainvestovali 179 miliónů eur. Westwing působí v Belgii, Brazílii, České Republice,
Francii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Kazachstánu, Polsku, Rakousku, Rusku, Španělsku, Švýcarsku a na
Slovensku.

