
Benke Erika Szappanok, természetesen
http://www.benkeerikaszappan.hu

Kézműves szappanok és natúr kozmetikumok 
természetes alapanyagokból

3500 Ft feletti vásárlás esetén ajándék exkluzív 
szappan, + 15.000 Ft felett ingyenes szállítás

Kuponkód: Tavasz2016

Játékfarm.hu Gyermekálmok boltja
https://www.jatekfarm.hu

Oldalunkon könnyedén rátalálsz arra a játékra, amely 
nem csak szórakoztató hanem fejlesztő is a gyermekek 
számára.

10% kedvezmény minden nem akciós termékre

Kuponkód: Gyerek2016

Csajos Cuccok Ékszer Webáruház

Kutya mami vagy? Anyák napjára, gyereknapra, 
bármilyen alkalomra. Lepd meg magadat Kutya gazdi 
karkötővel

30% kedvezmény a "Kutya gazdi" karkötőkből

Kuponkód: Gyerek2016

www.csajoscuccok.eu
Csajos Cuccok Ékszer Webáruház

www.csajoscuccok.eu

Anyák napjára, ballagásra tökéletes ajándék egy szép 
ékszer. Lepd meg szerettedet most kedvezményes 
áron

10% kedvezmény az akciós termékekre is

Kuponkód: Tavasz2016

LoveDress Fehérnemű 
www.csajoscuccok.eu

Fehérnemű webáruházunkban normál mérettől molett 
méretig (7XL) tudsz válogatni. Jöhetnek a fülledt 
éjszakák?

10% kedvezmény minden fehérneműre

Kuponkód: Tavasz2016

TarkaKuckó
www.tarkakucko.hu

Nálunk egyedi, cuki és vagány gyerekruhákat találsz: 
outlet és használt darabok kisbaba kortól egészen tini 
méretig. Többféle szállítási és fizetési lehetőséggel, 
törzsvásárlói kedvezményekkel várunk.
20% kedvezmény

Kuponkód: Tavasz2016

Könyvek 300 Forinttól Könyváruház
www.konyvek300forinttol.hu

Új és használt könyvek széles választékával várjuk az 
olvasni vágyókat.

10% kedvezmény minden könyvre

Kuponkód: Tavasz2016

Könyvek 300 Forinttól Könyváruház
www.konyvek300forinttol.hu

Szerezd be A természet csodái Discovery Channel 
filmsorozatot hatalmas kedvezménnyel

25% kedvezmény a DVD sorozatra

Kuponkód: Gyerek2016

baniko műhelye 
Tavaszi babaruha akció

http://www.baniko.hu/
Ki mondta, hogy egy játékbabát nem lehet 
stílusosan felöltöztetni? 
Bármely ruha és rövidujjú kardigán együttes vásárlása 
esetén, a kardigán árából 1000Ft kedvezményt adok, 
melyet a rendelés végén manuálisan vonok le.
Érvényes: 2016.05.01. - 2016.05.31.

Kuponkód: Tavasz2016 
(megjegyzésbe írandó)

baniko műhelye
Gyereknapi akció

http://www.baniko.hu/
Lepd meg csemetédet gyereknapra egy bájos, kézműves 
plüssállattal, melyből, ha most egyszerre kettőt veszel 10%, 
három vásárlása esetén 15% kedvezményt adok, melyet a 
rendelés végén manuálisan vonok le a végösszegből.
Érvényes: 2016.05.01. - 2016.05.25-ig beérkezett és 
kifizetett rendelésekre

Kuponkód: Gyerek2016 
(megjegyzésbe írandó)

Holidayshop.hu webáruház anyák napi kedvezménye
http://www.holidayshop.hu/

Lepd meg édesanyádat egy gyönyörű táskával, egy 
csinos esernyővel vagy egyéb utazási kiegészítővel 
anyák napja alkalmából!

15% kedvezmény

Kuponkód: Tavasz2016

Holidayshop.hu webáruház gyermeknapi kedvezménye
http:www.holidayshop.hu/

Gyermeked biztosan kiugrik majd a bőréből, ha egy 
aranyos vagy épp egy menő táskával leped meg 
gyermeknapon! Ovistól tiniig minden korosztálynak 
találsz ajándékot!

15% kedvezmény

Kuponkód: Gyerek2016

Májusi Kedv�mények - Tava�i Akciók
A kedvezmények  2016 április 18. és 2016. május 31. között érvényesek

Ballagás - Anyák napja - Gyereknap

http://goo.gl/9IfcqK
http://goo.gl/vLVBCX
https://goo.gl/NlC1Pf
http://goo.gl/2DgE9d
http://goo.gl/OG0yko
http://goo.gl/XcKXKz
http://goo.gl/zTJqv6
http://goo.gl/5ddBej
http://goo.gl/NREk3I
http://goo.gl/NREk3I
http://goo.gl/hjBn9g
http://goo.gl/BrhiKj


Ágyneműshop
www.agynemushop.hu

Szerető gondoskodást adni és kapni is jó. 
Ajándékozz pihe-puha ágyneműt ballagásra, anyák napjára, 
gyereknapra! Selymesen puha 100% pamut ágyneműhuza-
tok, lepedők, álomba ringató paplanok párnák a pihentető 
alvásért. Díszpárnák és ágytakarók az otthonos és trendi 
hálószobákba.
5% kedvezmény minden termékre

Kuponkód: Tavasz2016

KHSHOP.HU - A kreatív hobby webáruház
http://www.khshop.hu 

Készíts egyedi, személyre szóló ajándékot szeretteidnek. 
Kreatív hobby alapanyagok, ötletek egy helyen.

10% kedvezmény minden termékre, + 3.000 Ft felett 
ajándék

Kuponkód: Tavasz2016

Okosodj Velünk Játék Webáruház

Fejlesztő játékot keresel gyereknapra, utazáshoz? 
Szeretnél egy remek társasjátékot a családi vagy baráti 
összejövetelekhez? Nézz körbe nálunk!

10%-os kedvezmény a nem akciós termékekre

Kuponkód: Gyerek2016

www.okosodjvelunk.hu
Chiamagshop.hu - Egészséget adunk

http://www.chiamagshop.hu/

Chiamagshop - bio magvak, gabonák, pelyhek, fűszerek, 
méz és mézkülönlegességek. Egészséges 
táplálkozáshoz és étrendhez szükséges alapvető 
magvak, gabonák, lisztek, köretek. A mai reformkonyha 
egészséges hozzávalói. Kattints egy kis egészségért!

5% kedvezmény minden termékre

Kuponkód: Tavasz2016

Online Beauty Webáruház
http://www.onlinebeauty.hu/

Itt a tavaszi megújulás ideje! Vásárolj most 
kedvezményesen kozmetikai kiegészítőket! 

15% kedvezmény a vásárlás végösszegéből 

Kuponkód: Tavasz2016

Online Beauty Webáruház // Sminkelj! Magazin
http://www.onlinebeauty.hu/magazin

Ismerd meg Magyarország első és egyetlen, reklám-
mentes sminkes magazinját most kedvezményesen, 
AJÁNDÉKKAL!
Kedvezmény, ajándék

Kuponkód: Sminkelj

ColorFunDogs
http://www.colorfundogs.hu/

Ha a te édesanyád is igazi vagány kutyás! Anyák napi 
ajánlatunkban található termékekre 30% kedvezmény. 
(A promócióban résztvevő termékeinket megtaláljátok 
az - Anyák napja -  menüpontban)

30% kedvezmény
2016.04.18.-2016.04.30.

Kuponkód: Tavasz2016

ColorFunDogs
http://www.colorfundogs.hu/

"A kutyák szőrös gyerekek" Gyermeknap alkalmából, 
lepd meg kedvencedet egy szuper CFD játékkal.
Május hónapban, minden webshopunkban található 
játékot 10 % kedvezménnyel vásárolhattok meg.

10% kedvezmény

Kuponkód: Gyerek2016

Magyar Spájz webshop
www.magyarspajz.hu

Mi is lehetne szebb figyelmesség, mint a gondoskodó 
szeretet? Lepd meg szeretteid természetesen ápoló 
kecsketejes szappannal, vagy kedveskedj gyermekeid-
nek prémium alapanyagokból készült kézműves 
csokoládéval a Magyar Spájzból!

10% kedvezmény minden nem akciós termékekre

Kuponkód: Tavasz2016

Kiara babaruha webáruház
www.kiara-webaruhaz.hu

Webáruházunk jó minőségű használt babaruhákat, és 
új kiegészítő babatermékeket kínál, melyek 
nélkülözhetetlenek a kisbabás családok mindennap-
jaiban. 
10% kedvezmény minden termékre

Kuponkód: Tavasz2016

ajándék24.hu – Egyedi fényképes ajándékok áruháza
https://www.ajandek24.hu

Anyák napja? Ballagás? Gyereknap? Válogass egyedi 
fényképes ajándéktárgyaink közül, melyekre az 
általad küldött fotót vagy feliratot nyomtatjuk. 
Ajándékozz egyedit, ajándékozz egy szép emléket!
10% kedvezmény minden termék árából + ajándék 
minden vásárlónak

Kuponkód: Tavasz2016

www.gyerekcipoabc.hu
www.gyerekcipoabc.hu

Örökmozgó gyermeked ? Lepd meg egy jó minőségű bőr 
gyerekcipővel! Márkás gyerekcipőinkkel a mozgás 
szabadságát, és kényelmét nyújthatod neki .

10% kedvezmény minden teljes árú termékre 
2016.05.16 - 2016.05.29.

Kuponkód: Gyerek2016

Májusi Kedv�mények - Tava�i Akciók
A kedvezmények  2016 április 18. és 2016. május 31. között érvényesek

Ballagás - Anyák napja - Gyereknap

http://goo.gl/RRtIVA
http://goo.gl/N2XWg2
http://goo.gl/FB81dR
http://goo.gl/Sy6En1
http://goo.gl/7hT9os
http://goo.gl/Xos42K
http://goo.gl/F8j8CW
http://goo.gl/jDSF63
http://goo.gl/jDSF63
http://goo.gl/tQjExo
https://goo.gl/Hceiil
http://goo.gl/meMnwK


olivershop
www.olivershop.hu

Üzletünk helyileg  Békéscsabán, a Csaba Center 
Bevásárló- és Szórakoztatóközpontban található. A ~45 
éves német s.Oliver divatcég ruháit, táskáit, parfümjeit, 
kiegészítőit kínáljuk 0-100 éves korig, tetőtől talpig. 
10% kedvezmény minden gyermek ruházatból és 
kiegészítőből! 
2015.05.16.-2016.05.29.

Kuponkód: Gyerek2016

olivershop
www.olivershop.hu

Üzletünk helyileg  Békéscsabán, a Csaba Center 
Bevásárló- és Szórakoztatóközpontban található. A ~45 
éves német s.Oliver divatcég ruháit, táskáit, parfümjeit, 
kiegészítőit kínáljuk 0-100 éves korig, tetőtől talpig. 
10% kedvezmény minden női ruházatból és 
kiegészítőből!
2015.04.19.-2015.05.01.

Kuponkód: Tavasz2016

ZöldABC Bio Webáruház

Védd meg gyermeked szemét az erős napsugárzástól!
Napszemüvegek 0-10 éves korig, UV szűrős sapkák 
0-5 éves korig. 

Minden Banz termékre 10% kedvezmény

Kuponkód: Gyerek2016

http://www.zoldabc.hu/tavaszi-akciok
ZöldABC Bio Webáruház

http://www.zoldabc.hu/tavaszi-akciok

Válassz kedvedre az eredeti Ingeborg Stadelmann 
aromakeverékekből. Szüléshez, gyógyuláshoz, baba 
ápoláshoz..

Minden Ingeborg Stadelmann terméke 10% 
kedvezmény!

Kuponkód: Tavasz2016

Mesés gyerekcipők
www.mesesgyerekcipok.hu

Lepd meg gyermekedet akár gyereknapra! Válassz 
Mesés cipőink közül és használd a kedvezményt!

10% kedvezmény az akciós termékekre is
2016.04.20-2016.05.31.

Kuponkód:  Gyerek2016

Játékváros
www.jatekvaros.hu

Nyerj 5000 Ft értékű vásárlási utalványt! Hogyan?
Vásárolj a Játékváros webáruházból 2016.04.18-05.31 között 
legalább 5000,- Ft értékben. és sorsoláson veszel részt. Írd be a 
„Megrendelés megjegyzés” mezőbe, hogy "Tavasz2016" és 
neved belekerül a virtuális kalapba! 
Sorsolás: 2016.06.01.
A nyereményt emailben, kupon formájában küldjük el a 
szerencsés nyertes részére!
5000.- Ft értékű vásárlási utalvány

Kuponkód:  Tavasz2016

Álomfehérnemű webáruház
http://www.alomfehernemu.hu/

Különleges és exkluzív fehérneműk széles választéka.

Melltartóra 5% kedvezmény

Kuponkód: Tavasz2016

Májusi Kedv�mények - Tava�i Akciók
A kedvezmények  2016 április 18. és 2016. május 31. között érvényesek

Ballagás - Anyák napja - Gyereknap

http://goo.gl/tYIVcB
http://goo.gl/tYIVcB
http://goo.gl/zPWmhj
http://goo.gl/zPWmhj
http://goo.gl/ktfNYA
http://goo.gl/S47Hch
http://goo.gl/1tXaGv

