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Milí klienti, 
 dostáva sa vám do rúk unikátny časopis, prostredníctvom ktorého 
by sme Vám radi predstavili jedinečný projekt Zľavy pre Vás, ktorý 
sme pripravili v spolupráci s Egocard.

 Každý z vás určite má, alebo pozná rôzne vernostné karty, ktoré 
vám zabezpečujú úsporu, či iné výhody. Obchodník si týmto spôso-
bom udržiava svoju klientelu alebo sa o to aspoň snaží. Je však otázka, 
či to v dnešnom svete presýtenom tisíckami zľavových a vernostných 
kariet stále tak je.

 Na nasledujúcich stránkach sa dozviete, ako možno čo najefektív-
nejšie šetriť, využívať tie najzaujímavejšie zľavy bez vlastnenia tisícok 
vernostných kariet. Nájdete tu množstvo obchodov a značiek, ktoré 
pre vás vyberáme s veľkým dôrazom na kvalitu a spoľahlivosť.

 Dovoľte nám teda previesť Vás svetom spoločnosti Zľavy pre Vás  
a Egocard ponúkajúc vám tie najlepšie spôsoby šetrenia.

Informácie v tomto časopise sa môžu v priebehu času meniť a dopĺňať. Vždy aktuálne 
informácie o  poskytovaných zľavách a  nových poskytovateľoch zliav nájdete na  
www.zlavyprevas.sk alebo www.egocard.eu
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prehľad kategórií

KATEGÓRIE

Pre ľahšiu orientáciu v našom systéme sme vytvorili farebný kód, 
ktorý vám pomôže ľahko a rýchlo nájsť všetko, čo vás zaujíma.

auto-moto

cestovanie, ubytovanie

chovatelia

dieťa, hračky, hry, hobby

dom, záhrada, stavba

elektronika, audio, video

gastronómia, potraviny

hodinky, šperky

knihy, časopisy

kultúra, umenie, antikvariát

móda, textil

papiernictvá a kancelárske potreby

služby

vzdelávanie

wellness, krása, zdravie

šport, výživa

nábytok



strana4

čo je egocard

S  kartou EGOCARD môžete využívať rôzne zľavy 
a benefity a  to nielen v obchodoch, ale aj v  rôznych 
oblastiach služieb na území celého Slovenska.Už čoskoro 
Egocard využijete aj v Čechách a ostatných susedných 
krajinách. A to neobmedzene 24 hodín, 7 dní v týždni, 
365 dní v roku na akýkoľvek Váš nákup.  

Karta EGOCARD
univerzálna karta 
pre Vaše šetrenie
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Karta Zľavy pre Vás 
– univerzálna karta
pre Vaše šetrenie
S kartou Zľavy pre Vás s logom Egocard môžete využívať rôzne 
zľavy a benefity a to nielen v obchodoch, ale aj v rôznych oblas-
tiach služieb na území celého Slovenska. Zľavová karta Vám 
ponúka výhodné cenové zľavy pri nákupe tovarov a služieb  
v obchodných miestach v celej Slovenskej a Českej republike, Poľ-
sku, Rakúsku či Maďarsku v širokom spektre odborov a to 365 dní  
v roku, 24 hodín denne.

čo je zľavová karta
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čo je egocard

Šetrite okamžite na každom Vašom náku-
pe až do 60 % a viac, pretože ČO UŠETRÍŠ, 
TO SI ZAROBIL! Karta EGOCARD je navyše 
prenosná, čo znamená, že nie je vystave-
ná na meno používateľa. Tak šetríte nie-
len Vy, ale i celá Vaša rodina, či priatelia.

Použitie karty EGOCARD je veľmi jednoduché. 
Naši partneri majú svoje predajne zaradené 
do systému EGOCARD viditeľne označené vý-
raznou nálepkou. Pred zaplatením tovaru sa 
stačí kartou preukázať a zľava Vám je auto-
maticky ihneď odpočítaná z ceny tovaru, alebo 
služby. Zľavy akceptujú aj internetové obchody 
na základe identifikačného čísla karty. Aktuál-
ny zoznam všetkých obchodov poskytujúcich 
zľavy v našom systéme, ako i výšky jednotli-
vých zliav nájdete na www.egocard.eu 

CENA KARTY
Karta je pre svoju nízku cenu dostupná kaž-
dému a investícia, ktorú do karty vložíte sa 
Vám ihneď vráti. Často už pri prvom nákupe. 
No pri vrátení investície to nekončí. Pri pra-
videlnom využívaní karty Egocard zarobíte 
a  to prostredníctvom množstva zliav, ktoré 
dostanete. Aktuálny cenník karty Egocard 
nájdete na stránke egocard.eu

Rátajme spolu
Pri nákupe dovolenky cez cestovnú kancelá-

riu CK SAFFARI môžete získať zľavu až 15 % 
z ceny dovolenky. Dajme tomu 100 € - cena 
karty je okamžite späť a navyše GRATULUJE-
ME práve ste zarobili. Len tým, že ste využili 
EGOCARD.

WEB EGOCARD
Výborným pomocníkom pri zisťovaní aktuál-
nych zliav, ale i  získavaní nových informácii 
môže byť naša webová stránka www.egocard.
eu. Nájdete na nej všetky novinky zo sveta EGO-
CARD a tiež aktuálny katalóg všetkých obcho-
dov, v ktorých si môžete uplatniť zľavy.

Náš E-SHOP 
Navštívte náš e-shop na www.egocard.eu 
a nakúpte za mimoriadne nízke ceny!
Na našom e-shope nájdete časovo obme-
dzené extra ponuky našich partnerov s vý-
nimočnými zľavami.

FACEBOOK
Na našom facebookovom profile nájdete vždy 
množstvo aktuálnych informácii o našich part-
neroch, noviniek zo sveta zliav a možnosť za-
pojiť sa do súťaží o hodnotné ceny. 

Jednoduchosť ako životný štýl
ZĽAVY PRI 
NÁKUPE

• Potravín
• Drogérie
• Odevov
• Nábytku
• Elektroniky
• Športových potrieb
• Služieb
• A mnoho iných
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Šetrite okamžite na každom Vašom 
nákupe až do 60% a viac, pretože ČO 
UŠETRÍŠ, TO SI ZAROBIL!

Použitie karty Zľavy pre Vás s  logom 
Egocard je veľmi jednoduché. Naši 
partneri majú svoje predajne zaradené 
do systému EGOCARD viditeľne ozna- 
čené výraznou nálepkou. Pred zapla-
tením tovaru sa stačí kartou preuká-
zať a zľava Vám je automaticky ihneď 
odpočítaná z ceny tovaru alebo služby. 
Zľavy akceptujú aj internetové obchody 
na základe identifikačného čísla karty. 
Aktuálny zoznam všetkých obchodov 
poskytujúcich zľavy v  našom systé-
me, ako i výšky jednotlivých zliav náj-
deš na https://www.zlavyprevas.sk/zo-
znam-zliav

CENA KARTY
Karta je pre svoju nízku cenu dostup-

ná naozaj pre každého a investícia, kto-
rú do karty vložíte sa Vám ihneď vráti. 
Často už pri prvom nákupe. No pri vrá-
tení investícia to nekončí. Pri pravidel-
nom využívaní karty Zľavy pre Vás za-
robíte a  to prostredníctvom množstva 
zliav, ktoré dostanete. Aktuálny cen-
ník karty Zľavy pre Vás s  logom Ego-
card nájdete na stránke www.zlavy-
prevas.sk

RÁTAJME SPOLU
Pri nákupe dovolenky cez cestovnú 

kanceláriu CK SAFFARI môžete získať 
zľavu až 15% z  ceny dovolenky. Daj-
me tomu 100€ cena karty je okamži-
te späť a navyše GRATULUJEME práve 
ste zarobili. Len tým, že ste využili kar-
tu Zľavy pre Vás s logom Egocard mô-
žete ušetriť tisícky eur ročne a s ktorou 
si môžete dovoliť nakúpiť viac ale za 
menšie ceny!

WEB ZĽAVY PRE VÁS 
Výborným pomocníkom pri zisťova-

ní aktuálnych zliav, ale i získavaní no-

vých informácií môže byť naša webová 
stránka www.zlavyprevas.sk. Nájdete 
na nej všetky novinky a  tiež aktuálny 
katalóg všetkých obchodov, v  ktorých 
si môžete uplatniť zľavy.

FACEBOOK 
Na našom facebookovom profile 

www.facebook.com/zlavypre-vas/ náj-
dete vždy množstvo aktuálnych infor-
mácií o našich partneroch, noviniek zo 
sveta zliav a možnosť zapojiť sa do sú-
ťaží o hodnotné ceny. 

čo je zľavová karta
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móda, textil

Luisa Spagnoli víta budúcu sezónu pri pohľade späť 
do 70. rokov, so slobodou a ľahkomyselnosťou týchto 
rokov, ku ktorým pridáva nový odvážny a moderný 
pocit. Vzrušujúci štýl, ktorý prináša boho-chic tren-
dy späť do dnešných dní, dáva nový smer kultovým 
kúskom a materiálom 70. rokov a to prostredníctvom 
charakteristických čŕt tohto ženského očarujúceho 
módneho domu.  

Luisa Spagnoli
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móda, textil

Semišové vesty s kovbojskými strapcami 
nahrádzajú plášte a sú zladené so slim-fit 
rozšírenými jeansovými nohavicami alcan-

tarovými detailmi. Mini šaty a šortky, suk-
ne áčkového strihu v semišovej variante 
s voľnými šatami kvetinových vzorov. Kafta-
ny, členkové sukne a palazzo nohavice s et-
nickými vzormi s modelmi ďalekých miest 
v pravom hippie štýle. Cigánskym cítením 
prenikajú taktiež zošúchané folkové suk-
ne so žakárovou štruktúrou a pleteninami 
s  ručne vyrobeným efektom. Teplé farby 
ako tabaková, koňaková a piesková, kon-

trastujú na najžiadanejšom materiáli 70. ro-
kov – super jemný semiš – v okrovej žltej, 
jeansovej modrej a vojenskej zelenej. Inšpi-
rácia prichádza aj z námorníctva ovplyvne-
ná zjavným námorným štýlom. Pruhované 
svetre v klasických farbách ako biela, mod-
rá a  červená, široké nohavice s vysokým 
pásom a zlatými gombíkmi. 

Dvojradové plukové kabáty a saká z pike-
tovej bavlny určené na nosenie s modrými 
džínsami v pravom parížskom štýle. Najne-
formálnejšou dušou značky je vyjadrený de-
nim, ktorý nadobúda novú hlavnú úlohu. 

Šialenstvo z 5 vačkových džínsov sa násobí: 
nové rozšírené, zvonové a skrátené mode-
ly, široké v ich verzii s dĺžkou po členky sa 
pridali k úzkym a chlapčenským modelom. 

Môžu sa nosiť s chlapčenskými blejzra-
mi, s  jemnými a sexy ženskými prvkami, 
vo  voľných strihoch a s trojštvrťovými ru-

kávmi. Westernové džínsové sukne s gom-
bíkmi na prednej strane boli pôvodne nose-
né v dĺžke pod kolená, teplákové súpravy 

sa obnovili v delavé denimovej látke, kto-
rá sa stáva novým „must have“ sezóny; ob-
leky so skrátenými blejzermi a nohavica-
mi so záložkami, a vďaka originálnej farbe 
faux denim indigo – sa stávajú odvážnymi 
a modernými. Ako doplnok k tomuto nefor-
málnemu a odvážnemu štýlu, kolekcia zahŕ-
ňa aj celkom odlišný ušľachtilý šik a ženský 
štýl. Prázdninový kufor mladej, rafinovanej 
a elegantnej ženy, ktorá nosí typické veľké 
tmavé slnečné okuliare a široký lemovaný 
klobúk ako pravá „Prvá dáma módy“, zahŕ-
ňa tiež žiarivé šaty, kostýmy v pastelových 
farbách, línie, ktoré zdôrazňujú pás. Dennú 
módu môžeme nájsť v topoch s peplum pá-
som, čipkovými vložkami a s veľkými kveti-
novými, bodkovanými, geometrickými a fa-
rebnými úsekmi blúzok a krátkych šiat. 

Dokonca aj typicky športové páperové bun-
dy a svetríky nadobúdajú nový pôvab vďa-
ka lurexovým zábleskom, detailom z polo-
drahokamov, kamienkov a ombre efektom. 
V elegantnej línii, šaty sa stávajú drahocen-
né ako šperky a nežné ako jarný kvet. Ruža-
mi potlačené dlhé sukne z hodvábu a zmesi 
bavlny a saténu vytvárajú dojem ručne ma-
ľovaných. 

Noc iskrí snami z organzy a hodvábu nazdo-
benými kameňmi v tvare kvapiek, lignitový-
mi kamienkami a kamienkovými výšivkami 
v súhre svetla a transparentnosti. 

Dlhé šaty sú prezentované na tie naj-
významnejšie momenty, v pôsobivých 
a  ohromujúcich outfitoch, plisované šaty 
s americkými výstrihmi, pre skutočnú gréc-
ku bohyňu; a  pre  najformálnejšie a špeci-
álne večery, limitovaná edícia večerných 
šiat inšpirovaných morskými pannami, čis-

to ručne vyšívaná výšivka s drahými a ligni-
tovými kameňmi, s romanticky pôsobiacim 
výstrihom na chrbte v tvare srdca.  

Šatník pravej dámy zahŕňa aj tie pravé 
doplnky pre doplnenie celkového looku. 
Od dôležitých kabeliek pre každodenný ži-
vot v meste a v práci, priestorné a nevystu-
žené veľké kabelky, pracovné kabelky, malé 
ruksaky z jelenice s ramennými pásmi, ex-
kluzívne nákupné tašky zo sfiánovej kože 
so zlatými detailmi, ktoré sú nevyhnutným 
prvkom doplňujúcim pre najviac prázdni-
nový a bohémsky vzhľad: Tulácke slamené 
tašky a veľa bižutérie a náhrdelníkov, kto-
ré sa nosia prepletené jeden cez druhý, kto-
rých materiály odrážajú rôzne kultúry, cesty 
a nánosy exotiky. 

Extra veľké námorné náhrdelníky a tvrdý 
kameň, koral, tyrkys, achát, bronzit a slad-
kovodné perly, okázalé náramky z fareb-
ných kameňov ako fialový ametist, angelit, 
zelený achát, alebo ulramarín. 

Formálne šaty sú doplnené elegantnými lis-
tovými kabelkami uvádzajúcimi príveskami 
z jemnej teľacej kože a vzácne malé kabel-
ky do ruky potlačené haďou kožou, ošper-
kované hodvábnym saténom a pastelovými 
farbami. Nakoniec sa nosia hodvábne šály 
a šifónové a ľanové štóly, keď fúka ľahký 
morský vetrík, alebo jednoducho, aby sme 
sa ukázali a dodali kus elegancie a osobi-
tosti nášmu vzhľadu.

10%
NA VŠETOK TOVAR

www.egocard.eu

ZĽAVA

SPRING/SUMMER 2016 COLLECTION
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služby

Firma Adrop.sk s.r.o. Vám ponúka široký 
výber zážitkov už od roku 2007. Odvtedy 
potešila nevšedným darčekom viac než 
18.000 zákazníkov a je dosť možné, že ste 
medzi nimi aj Vy! 

Práve vďaka ponúkaným zážitkom a kvalit-
ným službám sa stala jednou z najväčších 
firiem na predaj zážitkov na Slovensku. Vy-
sokú kvalitu služieb dokazuje aj niekoľko 
prestížnych ocenení ShopRoku v kategórii 

Darčeky a zážitky.  Či už chcete urobiť ra-
dosť obdivovateľovi silných áut alebo bez-
nádejnému romantikovi, Adrop Vám pomôže 
nájsť ten správny darček. V bohatej ponuke 
nájdete auto-moto, športové, relaxačné, ne-
tradičné aj adrenalínové zážitky a nemôže-
me zabudnúť ani na pobyty a kurzy. 

Medzi obľúbené zážitky patria aj povolanie 
na skúšku, kde si mnoho mužov a žien plní 
svoj   detský sen. Nezabudnuteľné zážitky 

v Českej republike. Vaši blízki chcú strá-
viť dovolenku v Čechách? Teraz ich môže-
te prekvapiť a zabezpečiť im nezabudnu-
teľné zážitky s firmou Adrop, ktorá pôsobí 
aj v ČR. Adrop.sk je firma na zážitky, v kto-
rej nájdete to, čo hľadáte…

Keď budete nabudúce hľadať 
originálny darček k narodeninám,  
k Vianociam alebo darček 
len tak pre radosť, zabudnite 
na klišé v podobe šperkov, 
oblečenia či kníh a darujte zážitok!

Darujte zážitok 
ako darček

5%
NA ZÁŽITKY NAD 50 EUR

www.egocard.eu

ZĽAVA

Zážitky pre každého

8
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knihy, časopisy

Grada Slovakia pôsobí od svojho založe-
nia ako výhradný distribútor odbornej lite-
ratúry zo všetkých oblastí ľudskej činnosti 
na Slovensku. 

V jej produkcii sú tituly s právnou tema-
tikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti 
financií a účtovníctva, manažérske tituly, 
psychologické, zdravotnícke, knihy s po-
čítačovou tematikou, o architektúre a sta-
vebníctve, knihy technické z najrôznej-
ších oborov a profesii. 

Túto pestrú škálu dopĺňa aj odborná litera-
túra, ktorá ponúka rad publikácii s veľkým 

záberom pre každodenný praktický život. 
Dôležitou súčasťou nakladateľskej straté-
gie je prinášať odborníkom a širšej odbor-
nej verejnosti aktuálne znalosti a informá-
cie zo všetkých oborov a oblastí ich činností.

Od  roku 1993 pôsobí spoločnosť Grada 
Slovakia s. r. o. aj ako výhradný distribú-
toro osobného manažérskeho vybavenia, 
doplnkov a plánovacích systémov čes-
kej spoločnosti ADK, podporujúcich prácu 
a rozvoj osobnosti človeka. 

Úlohou ADK je ponúknuť svojim zákazníkom 
osobný nástroj a vybavenie na  usporiada-

nie života, na podporu ich práce na cestách 
a v  kancelárii. Výrobky ADK pod  súhrnným 
označením manažérske kancelárske a ces-
tovné vybavenie umožňujú zákazníkom jed-
noducho, reprezentatívne a  efektívne plniť 
manažérske funkcie. Hlavným produktom je 
Plánovací systém ADK.

Výhody produkcie ADK využíva alebo využi-
lo na území ČR a SR viac ako 100.000 uží-
vateľov Plánovacieho systému (diára) ADK.

Grada Slovakia s. r. o. bola založená v roku 1992 ako dcér-
ska spoločnosť českej spoločnosti Grada a. s., najväčšieho 
nakladateľstva odbornej literatúry v Českej republike.

Grada
Slovakia

5%
NA VŠETOK TOVAR

www.egocard.eu

ZĽAVA



strana10

nábytok

Z módy aj obchodov sa vytrácajú ťažké gau-
če a  obrovské kreslá, s  ktorými nepohne-
te. Nábytok a bytové doplnky sú odľahčené, 
svieže a  plné farieb. Myslia predovšetkým 
na pohodlie a vašu spokojnosť.  Ak je to na-
vyše kvalitný slovenský produkt, trafili ste 
od čierneho. Jedným z doplnkov, ktoré pat-
ria do skupinky „must-have“ sú sedacie 
vaky.  Široké spektrum rozmerov a  tvarov 
zaistí príjemné sedenie, ležanie aj šantenie. 
Vak ľahko prispôsobíte a  vytvarujete pod-

ľa svojich predstáv. Zapasujú do obývačky 
a  určite ich rada vyskúša aj vaša návšte-
va. Pri sedacích vakoch môžete zabudnúť 
aj na bolesť chrbta. Prispôsobia sa tvaru vá-
šho tela a zaistia potrebnú oporu v akejkoľ-
vek polohe.  Sedenie na vaku sa pre vás 
stane každodenným relaxom. Pre domáce 
leňošenie sú najvhodnejšie vaky s väčšími 
rozmermi. Pri správnom uložení poslúžia 
ako pohodlné kreslo, pri položení na leža-
to sú dosť veľké aj pre dve osoby. Sedacie 

vaky s rohovým komponentom alebo opier-
kou poskytnú sedenie v kaviarni aj na párty. 
Netreba zabúdať ani na najmenších. Seda-
cie vaky s menšími rozmermi vydržia všetky 
ich hry a poskytnú útočisko aj pri poobed-
nom spánku.

Navyše kvalitné spracovanie a vodeodolné 
látky robia zo sedacích vakov ideálne do-
plnky aj do každej domácnosti, exteriéru 
či  kaviarne. Ľahko sa čistia a  bez problé-
mov ich prenesiete. 

Sedacie vaky sú dnes proste IN. Nikomu sa 
z nich nebude chcieť vstať a vrátiť sa späť 
do reality. Na slovenskom trhu je v tejto ob-
lasti priekopníkom kreatívna značka Tuli. 
S potešením nás zásobuje originálnymi do-
plnkami do domácnosti a  sedacie vaky sú 
ich špecialita.

Máte radi kreatívne doplnky v do-
mácnosti? Multifunkčné využitie 
a moderný desing? To všetko pred-
stavuje súčasný trend v bývaní.

So sedacími vakmi 
si sadne každý

10%
NA VŠETOK TOVAR

www.egocard.eu

ZĽAVA
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ADAM je slovenská spoločnosť, ktorá sa 
už  viac ako 22 rokov špecializuje na pán-
sku módu. Nájdete tu štýlové a trendy koše-

le, kravaty, obleky a iné doplnky. Nechýbajú 
ani úpletové farebné vesty či bundy a kabáty. 
Všetky košele značky ADAM sú ušité s láskou 

priamo v krajčírskej dielni v srdci Slovenska, 
takže u nás nájdete vždy nový kvalitný tovar. 

Mať skvelého partnera je dozaista výborná trefa 
do  čierneho. Mať však dobre oblečeného partnera 
je pre niektoré ženy tiež dôležitá, skoro charakterová 
vlastnosť. 

Adam

5%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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Aktuálne máme v portfóliu nasledujúce 
predajne: Česká republika - Praha: Chodov, 
Nový Smíchov a Palladium, Brno: Olympia,
Ostrava: Nová Karolina.
Slovensko: Bratislava: Aupark

7Camicie sa vyznačuje predovšetkým svo-
jím moderným dizajnom, originálnym pre-
pracovaním manžiet a golierov.

Košele 7Camicie sú vhodné do obleku, 
ale  aj na bežné nosenie. V našej predajni 

nájdete široký výber nielen pánskych ko-
šieľ, ale tentoraz si na svoje prídu aj dámy.
Okrem pánskych a dámskych košieľ ponú-
kame na predaj aj štýlové doplnky. Manže-
tové gombíky, kravaty, oblekové motýliky 
a iné módne doplnky.

Náš sortiment sme rozšírili o obleky, svet-
ríky, bundy, nohavice, topánky a iný tovar.
Ďalej pre Vás chystáme ďalší tovar, limito-
vané edície košieľ, športovo elegantné saká 
a  veľa ďalších prekvapení. Celý náš sorti-
ment je originálne navrhnutý a detailne pre-
pracovaný tak, aby pôsobil dojmom zmysel-
nosti, pohodlnosti a elegancie.

Ak túžite byť jedineční, kamkoľvek 
sa pohnete, navštívte nás v 7Camicie.
www.7camicie.sk, www.7camicie.cz

Sme nová sieť talianskych predajní štýlovej talianskej 
značky 7Camicie, ktorá je známa na Slovenskom 
a  českom trhu. Zlúčili sme tie najlepšie predajne 
do jednej spoločnosti, aby sme poskytli ten najväčší 
výber tovaru, najlepší servis a jednotný vernostný 
program pre našich zákazníkov.

7Camicie

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA

móda, textil
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10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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wellness, krása, zdravie

Výrobky ETANI si môžete  vyskúšať a za-
kúpiť aj v ktorejkoľvek lekárni na Slo-
vensku a  vo  vybraných kozmetických 
salónoch. ETANI je registrovaná značka, 
ktorá prináša exkluzívne kozmetické vý-
robky pre starostlivosť o pleť každej mo-
dernej ženy. Vďaka využitiu kombinácie 

najpokročilejších technológií a klasickej 
orientálnej medicíny sú všetky výrobky 
značky ETANI veľmi účinné, bez parfumá-
cie a bez parabénov. Prírodná kozmetika 
ETANI obsahuje kolagén a perlový prášok, 
ktoré vyhladzujú vrásky, hydratujú a vy-
živujú každý typ pleti a spomaľujú prízna-

ky starnutia. Produkty značky ETANI sú 
vďaka svojmu zloženiu,účinkom a  priaz-
nivej cene najlepšou voľbou v boji proti 
vráskam a proti prejavom starnutia pleti. 
Vhodné  tiež pre priebežnú redukciu vrá-
sok a každodennú starostlivosť o pleť. Vý-
robky ETANI sú určené aj pre zákazníkov, 

Kozmetika ETANI je certifikovaná Úradom verejného 
zdravotníctva SR a testovanáv laboratóriách ANALAB 
Praha - člen skupiny Bureau Veritas. Je predávaná 
prostredníctvom lekární a internetu v celej Európe. 

Luxusná prírodná 
lekárska kozmetika 
ETANI
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wellness, krása, zdravie

ETANI je obľúbená značka prírodnej kozmetiky, ktorá jed-
noducho funguje. Prečítajte si recenzie našich zákazníčok.

ktorí majú veľmi citlivú pleť a požadu-
jú najvyššiu kvalitu v starostlivosti o pleť 
a líčenie a záleží im pritom na prírod-
nom zložení. Prírodná kozmetika   ETANI 
je vhodná aj pre alergikov. ETANI ponúka 
kompletný rad účinnej prírodnej kozme-
tiky. Pozrite si výrobky a vyskúšajte ich.
Prírodná kozmetika ETANI je registrova-
ná obchodná značka, na trhu je predáva-
ná od roku 2007. Podarilo sa nám vytvoriť 
škálu produktov, ktoré spĺňajú najnároč-
nejšie požiadavky v starostlivosti o pleť. 

Výrobky, ktoré sú jemné a súčasne mimo-
riadne účinné, vyrobené len z vybraných 
najkvalitnejších surovín, bez parabénov 
a bez parfémov. Presne takúto kozmetiku 
požadujú naše zákazníčky. 

Kozmetika ETANI sa vyrába na Taiwa-
ne, kde je jediná továreň  ktorá vie nano-
metricky spracovať perlový prášok a kde 

sú dostupné aj vysoko kvalitné prírodné 
suroviny. Spojením najnovších technoló-
gií a  tradičnej východnej medicíny vznikli 
účinné kozmetické výrobky, ktoré majú vy-
sokú kvallitu a spĺňajú najprísnejšie para-

metre. Kozmetika ETANI je určená aj pre 
osoby s  veľmi citlivou pleťou. Je určená 
aj pre alergikov a pre zákazníkov, kto-
rí majú problémy s používaním parfumo-

vaných kozmetických výrobkov, je vhodná 
pre zrelú pleť.

Ako sa môžete dostať k našim výrobkom? 
Je to veľmi jednoduché - môžete ich za-
kúpiť cez náš eshop www.etani.sk, ema-
ilom na info@etani.sk alebo telefonicky 
na 0948 215 991. Výrobky ETANI zakúpi-
te taktiež v každej lekárni a vo vybraných 
kozmetických salónoch v celej Slovenskej 
republike.

15%
NA VŠETOK TOVAR

www.egocard.eu

ZĽAVA
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papiernictvá a kancelárske potreby

Spoločnosť FaxCOPY je tu pre vás v podobe 
44 predajní po celom Slovensku. Ponúka ši-
roké portfólio služieb, ktoré sa snaží neustá-
le zdokonaľovať. Navštívte ktorúkoľvek pre-
dajňu FaxCOPY na Slovensku alebo kliknite 
na www.faxcopy.sk. 10 % zľava na  všet-
ky poskytované služby, 5 % zľava na tovar 
(okrem kancelárskej techniky). Zľavy sa ne-
týkajú akciového a už zľavneného tovaru.

Zákaznícka linka: 
0850 111 516

Potrebujete vizitky, zviazať 
diplomovú prácu či vyrobiť milý 
fotodarček pre vašich blízkych?

FaxCOPY 10%
NA VŠETKY SLUŽBY

www.egocard.eu

ZĽAVA

PONÚKAME
• kancelárska technika 
 a spotrebný materiál
• kancelárske potreby
• maloformátová 
 a veľkoformátová tlač 
• pečiatky
• vizitky
• viazanie záverečných prác
• fotodarčeky – tričká s potlačou, 
 fotoobrazy, hrnčeky, fotoknihy, 
 kalendáre.
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cestovanie, ubytovanie

Pre najnáročnejších  klientov je hotel pripra-
vený poskytnúť pohodlie, luxus a  dokona-
lé súkromie dvoch residence apartmánov 
s priestrannou terasou a možnosťou využitia 
vlastného wellness s jacuzzi a suchou saunou.  

Všetky izby sú vybavené kúpeľňou so spr-
chovým kútom a toaletou, LCD televízorom, 
telefónom, trezorom, minibarom, fénom, 
uzamykateľnými skrinkami, písacím stolom 
pohodlnými kreslami a  v  prípade záujmu 
i prístelkou. K dispozícii je vysokorýchlostné 
pripojenie na internet a wifi pripojenie. 

Príjemne a  vkusne zariadená hotelová 
reštaurácia ponúka kvalitné gastronomické 
služby s  dôrazom na sezónnu ponuku slo-
venských regionálnych jedál. Paletu služieb 
hotela dopĺňajú služby lobby baru a nočné-

ho baru s pestrou ponukou nápojového líst-
ka a vínnej karty. Hostia sa môžu zregenero-
vať v hotelovom wellness centre alebo využiť 
služby masérskeho centra.  

Pre spríjemnenie pobytu sú v ponuke aj služ-
by Slender štúdia s  rekondičnými strojmi, 
ktoré dokážu precvičiť a premasírovať všet-
ky svalové skupiny. Hotel Minerál je ideál-
ny aj na usporadúvanie konferencií, školení 
a iných spoločenských podujatí, ako sú svad-

by a rodinné oslavy.  V spolupráci s Kúpeľmi 
Dudince a.s. sú našim hosťom zabezpečova-
né aj profesionálne zdravotnícke služby s vy-
užitím dudinskej minerálnej vody.

Môžete si vybrať pobyt podľa vlastnej chuti – 
relaxačný, víkendový alebo liečebný. Pre ho-
telových hostí sú k dispozícii aj ďalšie mož-
nosti v  ponuke blízkych kúpeľných hotelov 
(Vitálny svet Wellnea, vnútorný vírivý bazén, 
fitness, bowlingové centrum, požičovňa bi-
cyklov, letné kúpalisko,...). 

Hotel Minerál sa nachádza v  centre kúpeľného 
mestečka Dudince v tesnej blízkosti kúpeľného areálu 
a vzdialený iba 500 m od letného kúpaliska Dudinka. 
Ponúka 139 lôžok v 74 moderne zariadených izbách 
a apartmánoch. 

Hotel Minerál

25%
NA UBYTOVANIE

www.egocard.eu

ZĽAVA
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Zaostrenie na farby:. Je čas na jasné a vi-
tamínové farby. Mäta pieporná, sladká ruža, 
korálovo červená a oranžová sú transfor-
mované do mäkkých línií malých batohov 
a  oživujú aj viac klasické tvary. Ikona ka-
belky B14 znovu objavuje viac pop odtiene 
jej teľacích šiat, čistá Coccinelle DNA vyro-
bená prúdom  živicového povlaku na vnú-
tornej strane. Mix a match exploduje: tech-
nické tkaniny sú spojené tón v tóne s kožou 
v neónových farbách. Nová línia a tvar mo-
delu kabelky s názvom Perine je ideálna na 

vyskúšanie neobvyklých kombinácií odtie-
ňov a textúr ,teľacia koža s potlačou ha-
dej a  krokodílej kože. Veľkou hviezdou je 
aj strieborná farba, čo dáva kabelke Arlettis 
očarujúci dotyk ladybag.

Prírodné dedičstvo: Svet sedlových kabeliek 
v ktorom sa kladie výrazný dôraz na detail 
je kľúčovou interpretáciou Coccinelle: jed-
noduchosť a funkčnosť sú základné pred-
poklady, nový luxus spočíva v spracovaní. 
Drahé materiály a grafické dotyky s perfo-

ráciou sú kombinované s mäkkými a prírod-
nými tónmi.. Top šitie, cik cak švy a kožené 
rohy na plátne dávajú klasike nový vzhľad. 
Ľahký dotyk. Nová sezóna znovu objavuje 
ľahkosť. Vnútorná podšívka z látky je nahra-
dená kožou aj vo vnútornej strane. Koža je 
často zdvojená,  ultraľahká a sofistikovaná. 
Studené odtiene, akými sú cédrová a muš-
ľová sa striedajú s bohatými alternatívami, 
aby sa vyzdvihla jednoduchosť tvarov.

2016 Spring/Summer Collection Nová Coccinelle jar 
leto kolekcia žiari v šumivých a fresh odtieňoch. Od-
haľuje luxus remeselného  spracovania a ušľachtilých  
materiálov a hrá sa s čistou geometriou.

Coccinelle 
v Bratislave

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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papiernictvá a kncelárske potreby
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cestovanie, ubytovanie

Každoročné počasie prináša v  tejto lokalite 
svoje čaro. Počas letných mesiacov si mô-
žete zahrať na deväť jamkovom odpálisku, 
zahrať si na tenisových kurtoch, povoziť sa 
na kolieskových korčuliach, zažiť nezabud-
nuteľnú cyklotúru v okolitej prírode. V zime si 
užijete svahy v plnom dúšku. K dispozícií sú 

6 zjazdoviek, 4-sedačková lanovka, 5 vlekov, 
bežkárske trate, prírodné klzisko. Po nároč-
nom športovom dni je Vám k dispozícií náš 
pestrý wellness, popri tom odporúčame vy-
užiť naše luxusné celotelové fiji procedúry, 
ktoré ako jediný na Slovensku ponúkame. 
Fiji procedúry sú založené na čisto prírodnej 

báze a  výsledky sa dostavia hneď po prvej 
kúre. Veríme, že každý si nájde to svoje. Te-
šíme sa na Vás.

Leto v gurmánskom a zábavnom animačnom štýle. 
Hotel je obklopený prekrásnou panorámou Malej Fatry. 

Hotel Impozant**** 

30%
NA VSTUP DO WELLNESS

www.egocard.eu

ZĽAVA
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Spojenie s lídrom
Spoločnosť MARSANN IT sa stala zla-
tým obchodným partnerom Lenovo v  čase, 
keď vznikla centrála značky pre strednú Eu-
rópu na Slovensku. Prirodzený záujem pod-
poriť Lenovo na slovenskom trhu, pritiahnuť 
retailových i  firemných zákazníkov vyústil 
do rozhodnutia vybudovať moderné prezen-
tačné priestory, kde klient nájde všetky pro-
dukty z portfólia Lenovo na jednom mieste.

„Lenovo showroom poskytuje aj možnosť 
profesionálneho prístupu a  komunikácie 
s  klientom, je miestom, v  ktorom sa vzťah 
klienta a  značky kúpou produktu len začí-
na. Široké produktové portfólio si môže zá-
kazník doplniť kúpou predlženej záruky, 
bohatého príslušenstva a  servisnými ba-
líčkami. Zároveň sú naše Lenovo showroo-

Stále rastúci predaj špičkových IT produktov pre do-
mácnosti i firmy posunul Lenovo na top pozíciu – lídra, 
ktorý valcuje konkurenciou, kvalitou, technologickými 
inováciami a podmanivým dizajnom. Spoločnosť MAR-
SANN IT prevádzkuje tri moderné showroomy, pričom 
ten bratislavský je najväčší v strednej a východnej Eu-
rópe. Čo v nich zákazník dostane? Profesionálnu radu, 
odporúčanie, možnosť vyskúšať si a porovnať produk-
ty, originálne príslušenstvo a, samozrejme, servis.

Zlatý partner 
značky Lenovo
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my aj certifikovanými servisnými partnermi 
pre značku Lenovo,“ vysvetľuje Zuzana Kar-
hútová zo spoločnosti MARSANN IT.

Kvalita a dostupnosť  
Showroomy sa nachádzajú v Bratislave, Ko-
šiciach a Banskej Bystrici, na dobrých adre-
sách známych obchodných či biznis centier. 
Tie poskytujú dostatočný priestor na  pre-
zentáciu produktov i pohodu pri nakupovaní, 
poradenstvo. Showroomy vyzdvihujú znač-
ku, jej prístup ku klientovi, ale aj možnosť 
vidieť alebo vyskúšať tovar, ktorý si v  tzv. 
výdajniach, ktoré poskytujú iné spoločnosti, 
nemôžu dovoliť. 
Ako hovorí Z. Karhútová – u nás sa nemôže 
stať, že by si náš produkt kupoval klient ta-
kpovediac „naslepo“. To, čo si zákazníci vy-
berú napríklad na www.lenovoonline.sk, si 
môžu prísť pozrieť a  vyskúšať do predajní 
aj vo večernom čase. „Páči sa mi koncept, 

ktorý umožňuje zákazníkovi siahnuť na to-
var, vyskúšať ho ešte predtým, ako si ho 
kúpi, poradiť sa o tom s personálom, ktorý 
je ochotný a hlavne vzdelaný v danej oblas-
ti. V tom vidím jedinečnosť v rámci podpory 
značky na trhu a, samozrejme, i konkurenč-
nú výhodu,“ dodáva Z. Karhútová.

Okrem retailových predajcov zamestnáva 
MARSANN IT obchodníkov, ktorí sa venujú 
medzinárodným spoločnostiam aj sloven-
ským klientom, nakupujúcich vo väčších 
množstvách. 

Cieľom je rozšíriť obchodný tím o  nové 
posily na podporu predaja živnostníkom, 
malým a  stredným podnikateľom. Táto 
zmena by mala nastať od začiatku bu-
dúceho roka. „Máme záujem naše služ-
by zlepšovať a  prirodzene sa aj rozširo-
vať. Veríme, že nám v tom pomôže nielen 
výkonné, ale aj imidžovo sa rozrastajú-
ce portfólio produktov značky Lenovo, 
ako aj samotná značka. Chceme byť spo-
ľahlivým obchodným partnerom pre bež-
ných ľudí aj pre profesionálov.“ 

3%
NA TOVAR A SLUŽBY

www.egocard.eu

ZĽAVA
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nábytok

Naša firma MERITO  ponúka vo svojich interié-
rových štúdiách kompletný sortiment pre za-
riadenie interiéru na kľuč. Od kuchynských 
zostáv po interiérovú zeleň. Spolupracujeme 
s výrobcami ako sú : Hülsta , Hülsta Now!, Ha-
nák, Franz Fertig, Midj, Ozzio, Alples, Pacci-
ni&Cappellini, Kanapa,  Polyston, Techniston, 
Zodiaq, Belform, Exde by Cataneo, Decodom 
a veľa ďalších. Našim klientom ponúkame za-
riadenie interiérov v rôznych cenových hladi-
nách podľa ich predstáv a cenových možnos-
tí. V rámci zariaďovania interiérov ponúkame 
aj služby interiérového dizajnéra pre následné 
dekorovanie miestností ako aj návrhy a reali-
zácie vnútornej aj vonkajšej rastlinnej výsadby, 
vrátanie vertikálnych záhrad. Máme bohaté 

skúsenosti so spoluprácou s architektonický-
mi štúdiami, developerskými firmami, návrhmi 
a realizáciami vzorových bytov, zariaďovaním 
a hlavne realizáciou veľkých projektov. V ne-
poslednom rade je našim dôležitým cieľom  
ponúkať 100% zdravotne nezávadný nábytok 
s dôrazom na ekologický aspekt. Viacej na na-
šom webe v sekcii  certifikáty 
    
Bytový nábytok 
Hülsta: Všetky nábytkové  zostavy hülsta  sú 
v  dyhovanom, masívnom  alebo lakovanom 
prevedení. Zákazník ma možnosť vybrať si 
zo  širokej ponuky od spálni,  obývacích zo-
stáv, soliterov, jedálni, predsiene, šatníkov. 
Okrem originálnej rady Hülsta ponúkame 

aj cenovu výhodnú radu  Hülsta now! Alples, 
Arte M: ekonomická varianta nábytku v pre-
vedení fólia Kanapa, Franz Fertig, Schillig, 

Radi by sme Vám predstavili našu spoločnosť 
interiérové štúdia MERITO Bratislava, ktorá funguje 
na slovenskom trhu už vyše 20 rokov, a ponúkli Vám 
možnú obojstranne výhodnú spoluprácu.

Merito Bratislava

5%
NA KUCHYNE

www.egocard.eu

ZĽAVA
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nábytok

Belform: nemecké a slovenské  sedačky Midj, 
Ozzio, Exde by Cataneo, Paccini&Capellinni: 
talianske stoly, stoličky, doplnky 

Kuchynské zostavy
Hanák - Svojou kvalitou od materiálu 
cez  povrchovú úpravu až po vnútornú vý-
bavu, sa zaraďuje medzi európsku špičku. 
Klienti si majú možnosť vybrať z  akých-
koľvek materiálových prevedení. Neobme-
dzené možnosti výroby atypických prvkov 
s nadčasovým rukopisom firemného dizaj-
néra otvárajú netušené možnosti realizo-

vať kuchyňu snov aj pre najnáročnejších 
zákazníkov. Firma Hanák ktorá bola známa  
ako uznávaný výrobca kuchýň už má dlho-
dobo v ponuke  aj  spálne, komody, šatní-
kové skrine a obývací nábytok. Decodom - 
V oblasti ekonomických kuchýň ponúkame 
slovenského výrobcu. V oblasti kuchynské-
ho vybavenia spolupracujeme ako zmluv-
ní partneri s firmami  Whirpool, Electrolux, 
Gorenje,  Siemens, Bosch, Miele, Beko, Eli-
ca,  Gaggenau. Pracovné dosky a  zásteny  
ponúkame od  Polyston, Lechner, Zodiaq, 
Techniston, Corian, Hanák 

Drezy a batérie – Blanco a Franke.
Viacej informácii nájdete na našej webo-
vej stránke, aktuálne novinky a  fotografie 
aj na našom fb. 
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vzdelávanie

Pripravujeme kurzy varenia skutočne 
pre  každého - od úplných začiatočníkov 
až po zručných kuchárov, ktorí hľadajú stá-
le viac. Či sa chcete naučiť robiť francúz-

ske delikatesy alebo exotické indické jedlá, 
či iné gastronomické pochúťky, naši šéfku-
chári vám ukážu, ako na to.  TIP NA VIANOČ-
NÝ DARČEK: Kurz varenia je ideálny darček 
pre každého, kto sa rád baví a miluje dob-
ré jedlo. Darujte svojim blízkym darčekový 
poukaz, ktorý môžu využiť na kurz varenia 
podľa vlastného výberu. Ak niečo oslavujete, 
usporiadajte u nás párty, akú vaši priatelia 
ešte nezažili, ako inak, spojenú s varením.  
Pre firmy máme originálny a zábavný kuli-

nársky teambuilding s kopou zábavy a dob-
rého jedla. Vyskúšajte naše workshopy, ku-
linárske súťaženie v  tímoch či projektový 
manažment v kuchyni. 

Príďte sa pozrieť, dozvedieť, ovoňať, ochut-
nať, naučiť, ale v prvom rade sa zabaviť! 
Viac na: www.chefparade.sk Adresa: Ko-
šická 58, na rohu s ulicou Miletičova, vstup 
z ulice Miletičova, oproti trhovisku.  

Škola varenia Chefparade, to je zábava spojená 
s varením na všetky možné spôsoby. 

Chefparade škola 
varenia pre každého

5%
NA KURZY VARENIA

www.egocard.eu

ZĽAVA
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cestovanie, ubytovanie

V hotelovom Exclusive Spa s rozlohou 3000 
m2 je o váš pokoj a relax dokonale posta-
rané. Nádherne a veľkoryso navrhnutý are-
ál rôznych druhov sáun, vnútorný, vonkajší 
a relaxačný bazén s termálnou liečivou vo-
dou, tepidárium, relaxačná miestnosť s kr-
bom, romantická jacuzzi s výhľadom na les, 
vonkajšia relaxačná zóna s lehátkami a pal-
mami zabezpečí, že z  hotela odídete do-
konale zrelaxovaný a oddýchnutý.  Takisto 
tu nájdete širokú ponuku masáží, telových 
a tvárových procedúr, Ayurvédske Spa s le-

kárkou a terapeutmi so Srí Lanky. Hotel 
ponúka ubytovanie v 89 moderne zrekon-
štruovaných izbách, vrátane 9 apartmánov 
a v apartmánových domoch v tichom pros-
tredí hotelového areálu pre hostí, ktorí oce-
nia súkromie. Tento rok ho cestovateľský 
portál Tripadvisor zaradil medzi TOP 20 od-

porúčaných hotelov na Slovensku. Aj deti 
tu nájdu rozprávkový raj. Zatiaľ čo si rodi-
čia užívajú v kráľovstve Exclusive Spa, majú 
deti k dispozícii celú radu radovánok: det-
ský bazén, interaktívne detské obrazovky, 
herne, ihrisko, preliezky, trampolínu,  X-box, 
bohatý detský program s animátormi. 

Nachádzajúci sa pri známom kúpeľnom mieste Sliač, 
postavil svoju ponuku na dokonalých službách v oblasti 
wellness & spa a v rámci Slovenska sa radí medzi špičku. 

Hotel & SPA 
rezort Kaskády

5%
NA POBYTOVÉ BALÍKY

www.egocard.eu

ZĽAVA
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nábytok

Ambíciou je prinášať zákazníkom jedi-
nečné riešenia interiéru na kľúč. Svoju 
činnosť zakladá na individuálnom prístu-
pe a komplexnosti služieb. Štúdio ponú-
ka služby interiérového dizajnéra, výro-
bu nábytku na mieru, ako aj doplnkové 
dekorácie do bytu. Nábytok podľa špeci-

fických požiadaviek zákazníka sa vyrá-
ba na Slovensku, pričom sa kladie dôraz 
na  rýchlosť dodávky a kvalitu použitých 
materiálov. Spolupracujúci architekti 
oceňujú komplexnosť služieb a partner-
ský prístup. 

Cieľom je odbremeniť architektov od do-
hliadania na proces výroby nábytku. 
„Na  základe požiadavky architekta pri-
pravíme technický postup pre výrobu. 
Výhodou sú aj naše krátke dodacie le-
hoty.“ hovorí Silvia Gordová, majiteľka 
značky MODERNÝ NÁBYTOK.

Dizajnérske štúdio MODERNÝ NÁBYTOK sa špecializuje 
na výrobu nábytku na mieru. 

Dizajn vyrobený 
na Slovensku

10%
NA VYBRANÝ TOVAR

www.egocard.eu

ZĽAVA
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móda, textil

Naša spoločnosť, známa pod značkou 
LARA BAGS vznikla v roku 2003 trans-
formáciou firmy s 5 ročnou históriou. 

Prevádzky LARA BAGS môžete na slo-
venskom trhu evidovať od roku 2004. Od 

tohto obdobia tvoríme širokú sieť pre-
dajní, ktorá sa postupne rozrastá. Mo-
mentálne máme na Slovensku 42  pre-
dajní a 4 predajne v Čechách. 
Naše predajne postupne modernizuje-
me, čoho dôkazom je ich lepší a kraj-

ší dizajn, ktorý vzbudzuje vyšší záujem 
o našu značku zo strany zákazníka.

Lara bags
Prioritou spoločnosti lara bags je 
spokojnosť zákazníkov a pozitívny 
prístup k nim.

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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elektronika, audio, video

Od minulého roka spustil Andrea shop 
aj internetový predaj v susednom Čes-
ku na www.andreashop.cz. Okrem esho-
pov spoločnosť prevádzkuje aj kamenné 
predajne Andrea shop plus v Dunajskej 
Strede, Šamoríne a Šali. 

Produkty sa k záujemcom dostáva-
jú z  Centrálneho skladu, ktorý zásobuje 
kamenné predajne aj internetových zá-
kazníkov a je umiestnený neďaleko Du-

najskej Stredy na ploche 3000 metrov 
štvorcových. Skladom má vyše 17 000 
položiek. O spokojnosti zákazníkov a ich 
dôvere k internetovému obchodu andre-
ashop.sk svedčia aj mnohé certifikáty 
ako napríklad - SAEC Bezpečný nákup, 
Pricemania.sk – Overený obchod, 

Najnakup.sk – Obchod odporúčaný zá-
kazníkmi, Heureka.sk - Overené zákaz-
níkmi. Andrea shop zastupuje špičkové, 
svetovo známe značky – Apple, Sam-
sung, Philips, LG, Indesit, Hotpoint, Go-
renje, Electrolux, Whirpool, Beko, Bosch, 
Sony, Panasonic a mnohé iné. 

Spoločnosť Andrea shop, v snahe vyjsť 
zákazníkom čo najviac v ústrety, postup-

ne rozširuje sortiment v eshope o  nové 
produkty, ako napríklad pneumatiky, 
hračky, plienky, trampolíny, čistiace pro-
striedky, pracie prášky, záhradný náby-
tok, či záhradnú techniku.

Spoločnosť Andrea shop oslávila koncom minulé-
ho roka dvadsiate výročie svojho založenia. Počas  
tohto obdobia sa vypracovala na jedného z najvýznam-
nejších distribútorov kvalitnej bielej, čiernej ale tiež IT 
techniky. Dnes patrí medzi najvyhľadávanejšie eshopy 
na Slovensku.

Andrea Shop

3%
NA TOVAR

www.egocard.eu

ZĽAVA
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gastronómia, potraviny

Dnešný palác, datovaný z  prvej polovice 
18.  storočia, stojí na gotických základoch. 
V začiatkoch rekonštrukčných prác obja-
vili pracovníci Mestského ústavu ochrany 
pamiatok v  pivnici domu za ťažkými ka-
mennými platňami jedinečnú miestnosť 
skonštruovanú tak, že bola vodeodolná 
a  s  konštantnou teplotou. Táto miestnosť 
bola pravdepodobne domovým trezorom. 

Do ešte hlbšej histórie siahajú nálezy troch 
fontán a  jamy na ľad. Vo fontánach boli 
nájdené črepiny keramiky zo 14. storočia. 
V hĺbke 4 metrov pod dnešnou úrovňou na-
razili na množstvo výrobkov z  keramiky, 
na zvieracie kosti a na výrobky z bronzu. 

Od roku 1913 sa v dome nachádza kavia-
reň a cukráreň Mayer. Prvú cukráreň Mayer 
založil Július Mayer vo Viedni v roku 1873. 
V  Bratislave bola založená prvá cukráreň 
v roku 1878 v dome na Sedlárskej ulici. Jú-

lius Mayer bol vychýreným dodávateľom 
cukrárenských výrobkov na cisársky dvor. 
Od začiatku bola cukráreň vyhľadávaným 
miestom na posedenie pre „Prešporákov“, 

neohrdli ňou ani návštevníci mesta. Pravi-
delným hosťom, s vyhradeným stolom, bola 
v  cukrárni známa bratislavská osobnosť 
„Schöner Naci“. Schőner Naci bol predsta-
viteľ starej školy, jeden z najelegantnejších 
obyvateľov Bratislavy svojho času. Potrpel 
si najmä na čierno-biele oblečenie, cylinder, 
biele rukavičky a čierne lakované topánky. 

Neodmysliteľným spojením s  postavou 
Schöner Naciho bol balíček so zákuskami 
samozrejme z Kaffee Mayer. Aj z tohto dô-
vodu bola jeho socha nainštalovaná pred 
našou kaviarňou. pri opätovnom otvorení 
Bratislavského korza v  júli 1997. Na konci 
osemdesiatych rokov 20. storočia sa zača-
li na dome rekonštrukčné práce. Po ukon-

čení rekonštrukčných prác sa na tomto 
mieste pokračuje v  starej tradícii kaviarne 
a cukrárne. V dobovom štýle, ale s moder-
nou technológiou, je Kaffee Mayer „bonbó-
nikom“ na našom trhu. 

Vychutnajte si dobré slovenské a viedenské 
zákusky, zmrzlinové špeciality alebo drob-
né jedlá, všetko z našej vlastnej výroby. Ši-
roký sortiment kávy Vás nenechá zaručene 
ľahostajnými. 

Po návšteve opery, divadla pohár sektu len 
umocní doznievajúci kultúrny zážitok. Prí-
jemná atmosféra, dych storočí, všetko to, 
čo sme pre Vás pripravili čaká na Vašu náv-
števu každý deň.

Naša kaviareň má za sebou kus histórie. Nachádzame 
sa v  mestskom barokovom paláci baróna Jána 
Jeszenáka. Táto budova na Hlavnom námestí č. 4 je 
zvláštnou stavbou. 

História 
Kaffee Mayer

20%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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cestovanie, ubytovanie

Vyberte si komnatu zo siedmych kategó-
rií a prežite renesančnú noc pod baldachý-
nom. Ochutnajte kráľovské raňajky podľa 
Vášho výberu a nechajte sa pozvať na dobo-
vú hostinu s výhľadom na nádvorie zámku. 

Povedzte si svoje ÁNO v gotickej kaplnke 
alebo v rytierskej sále a prežite rozprávko-
vú svadbu až do svitania. Skombinujte mi-
nulosť s prítomnosťou počas Vašich kon-
gresov, seminárov a školení v nerušenom 

prostredí. Oddýchnite si s nami v hotelo-
vom wellness centre. 

Presuňte sa v čase s Vašou rodinou, pria-
teľmi a známymi do stredovekých čias 
a  zúčastnite sa prehliadky zámku s od-
borným výkladom. Vašich malých rytierov 
potešíme drobným suvenírom a Vás veľ-
kých čaká zaujímavý historický program 
na nádvorí. Sídlo uhorských kráľov čaká 
na Vašu návštevu!

Zámocký hotel The Grand Vígľaš**** je miesto, kde sa 
na  jednom mieste spája história spolu s luxusnými 
službami.

Zámocký hotel 
The Grand Vígľaš****

15%
NA UBYTOVANIE

www.egocard.eu

ZĽAVA
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móda, textil

Naším cieľom je prinášať najnovšie trendy 
za najlepšie ceny. Ponúkame širokú škálu 
sortimentu, ktorý sa obmieňa podľa aktu-
álnej módy, ale aj sortiment, ktorý je stabil-
ne v ponuke. Počas nákupu sa snažíme vy-
tvoriť príjemnú atmosféru a poskytnúť vám 
ochotnú pomoc pri výbere toho správne-
ho doplnku. Na vašej spokojnosti nám veľ-
mi záleží a preto je pre nás osobný prístup 
veľmi dôležitý. Snažíme sa stále zlepšovať 
a inovovať, aby sme boli aj naďalej jednot-
kou na trhu. 

Náš sortiment:
Bižutéria - náušnice, retiazky, náhrdelníky, 
spoločenské sety, súpravy CRYSTAL, 
prstene, piercingy...
Vlasové ozdoby - gumičky, štipce, svadobné 
ozdoby, korunky, kadernícke výplne, 
vlasenky...
Dekoratívna kozmetika - maskary, tiene 
na oči, rúže, lesky na pery, laky na nechty....
Kožená galantéria - peňaženky, kabelky, 
ruksaky...
Vlastná rada slnečných okuliarov, šály, 
šatky, hodinky, darčekové poukážky....

www.pinkyclub.sk

Pinky Club so svojimi 27 predaj-
ňami je najväčšia sieť bižutérií 
na Slovensku. 

Pinky club 10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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gastronómia, potraviny

Preto nájdete u Starého Otca výlučne slo-
venské potraviny a to potraviny na Slo-
vensku skutočne vyrobené, nie iba za-
balené. Všetky sa vyznačujú vysokým 
podielom kvalitných surovín – mäsové 
produkty začínajú na 85% podiele mäsa, 
nájdete u nás 100% ovocné šťavy, 100% 
ovčiu nepasterizovanú bryndzu, med pria-
mo od včelára, domáce cestoviny a množ-
stvo ďalších produktov šikovných sloven-
ských rúk. Časť produktov si dokonca 
vyrábame sami. Jednoducho povedané, 
našim cieľom je, aby ľudia jedli skutočne 
kvalitné potraviny.

Ale slovenský pôvod nie je všetko. Myš-
lienka Starého Otca zachádza ešte ďalej. 
Máme mimoriadne prísne kritériá na zlo-
ženie produktov - asi najprísnejšie široko-
-ďaleko, aby sme mali istotu, že produkty, 
ktoré u nás kúpite, môžete konzumovať 
bez obáv vy, alebo vaše deti.

Prečo sa oplatí nakupovať u Starého Otca?

1. Naše produkty sú poctivé. V mäsových 
výrobkoch je množstvo kvalitného mäsa, 
v  mliečnych výrobkoch je kvalitné slo-
venské mlieko, máme vlastnú pekáreň, 
aby naše pečivo bolo presne také, aké po-
trebujeme, náš med od medára nie je rie-
dený cukrovou vodou, nepoznáme bryndzu 
miešanú z ovčieho a kravského mlieka. Ne-
píšeme na etikety malým písmom informá-
cie, ktoré si nemáte všimnúť. 

2. Máme mimoriadne prísne kritériá na zlo-
ženie výrobkov. Dovolíme si tvrdiť, že asi 
najprísnejšie na Slovensku.

3. Naši dodávatelia sa radia veľkosťou me-
dzi malých a stredných výrobcov. Mnohí 
svojmu podnikaniu prepožičali svoje meno, 
čo je pre nich záväzkom, aby ich produk-
ty boli najvyššej kvality. U Starého Otca má 

každý produkt svojho výrobcu – nekupuje-
te produkty pochádzajúce z neurčitej „kra-
jiny v EÚ“.

4. Naši dodávatelia pochádzajú mnoho-
krát z menej rozvinutých oblastí Slovenska. 
Kúpou ich produktov dávate prácu ľuďom 
v týchto regiónoch a vaše peniaze zostávajú 
v tejto krajine

To sú hlavné dôvody, pre ktoré sa opla-
tí nakupovať u Starého Otca. Tešíme sa 
na stretnutie v predajniach a prajeme Vám 
dobrú chuť!

Starý Otec je sieť predajní s  potravinami v  rámci 
Bratislavy, ktorá si dala za cieľ ponúknuť ľuďom 
alternatívu k často nie príliš kvalitným produktom 
dovážaným zo zahraničia.

Starý Otec

3%
NA VŠETOK TOVAR

www.egocard.eu

ZĽAVA
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služby

Čo vám ponúkame?
Dodávame komplexné jazykové služby, pre-
tože vieme, že naši klienti riešia náročné 
projekty v oblastiach, v ktorých sú profesio-
nálmi a rovnako požadujú kvalitné preklady 
od odborníkov na túto oblasť. Nebojíme sa 
niesť zodpovednosť za našu prácu, pretože 
vieme, že dobrý partner je len taký, na kto-
rého sa dá spoľahnúť.

Naše úspechy
Teší nás, že väčšina našich klientov je nám 
verných. Nielen stáli, ale aj noví klienti sa 
k  nám radi vracajú. Presvedčte sa sami, 
že je to tak. Bezprostredné reakcie zákazní-
kov totiž zverejňujeme na stránke: 
www.top-preklady.sk/referencie.html

Kde sme dnes?
Je rok 2016 a my môžeme hrdo povedať, 
že medzi naše najvýraznejšie výhody, kto-
ré nás odlišujú od iných prekladateľských 
agentúr patria:

PRECÍZNOSŤ 
Sfinalizovať pre nás znamená nielen dotiah-
nuť do konca, ale až do najmenšieho detailu.

EFEKTIVITA A RÝCHLOSŤ
U nás si akúkoľvek službu objednáte bez zby-
točných administratívnych úkonov.

NADŠTANDARDNÝ PROZÁKAZNÍCKY 
PRÍSTUP
Komunikácia s nami presvedčí až 92 % no-
vých klientov, aby si vybrali našu cenovú 
ponuku.

SCHOPNOSŤ REALIZOVAŤ SOFTVÉROVO 
NÁROČNÉ PROJEKTY
Široká škála CAT nástrojov pre efektívne 
spravovanie vašich prekladateľských pamätí.

AŽ 1000 PREKLADATEĽOV V DATABÁZE

Pokryjeme vďaka nim aj veľké zadania. Vie-
me, ktorí sú najlepší pre váš text, kedy sú 
dostupní, a vy tak šetríte čas. Neváhajte 
a v prípade požiadavky na preklad nás kon-
taktujte na nižšie uvedených kontaktoch: 
info@top-preklady.sk, 0948 916 384. Viac 
informácií nájdete na www.top-preklady.sk

Čím sa môžeme hrdo prezentovať? Na slovenskom 
trhu sme jedna z najdlhšie pôsobiacich prekladateľ-
ských agentúr. Bohaté skúsenosti využívame v pro-
spech našich klientov. Vyprofilovali sme sa na spo-
ločnosť pokrývajúcu širokú škálu náročnosti realizácie 
prekladateľských projektov.

Top Preklady

5%
NA PREKLADY A TLMOČENIE

www.egocard.eu

ZĽAVA
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23 rokov je pre nás 
v BUBO cestovanie 
vášňou. Zážitky 
nikdy nepodliehajú 
devalvácii, skôr 
naopak. Časom 
získavajú na svojej 
hodnote.

Cestovanie 
s vášňou
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Na všetkých našich zájazdoch chceme na-
šim klientom nielen ukázať povrch krajiny, 
ale chceme ich do regiónu vtiahnuť. Ideme 
každej krajine pod kožu. V tomto chceme 
byť iní. Klient nemá mať pocit, že len navští-
vil krajinu, ale má si povedať, že ju spoznal. 
Náš BUBO tím sa nielen snaží, ale aj neustá-
le zlepšuje v umení sprostredkovať našim 
klientom najlepšiu dovolenku. Poznávanie, to 
nie sú len pamiatky, ale aj intenzívne zážitky. 
Viete aké je to prejsť sa starými kubánsky-
mi autami v strede historickej Havany? Byť 
súčasťou modlitby tibetských mníchov v ich 
najposvätnejšom chráme? Či zúčastniť sa ta-
jomného rituálu wodoo v Benine? Aj z bežnej 
destinácie chceme urobiť výnimočnú! Naši 
sprievodcovia sú školení v našej BUBO aka-
démii a len tí najlepší sprievodcovia pre CK 
BUBO aj sprevádzajú. BUBO sprievodcovia 

prekladajú severskú literatúru, píšu odborné 
historické články či sú odborníkmi na afric-
ké safari.  
Neustále posúvame hranice slovenské-
ho cestovateľstva ďalej. Poznáte niekoho 
na  Slovensku, kto by spravil prvoexpedície 
do západnej Afriky, na najchladnejšie miesto 
na svete, alebo do Afganistanu? Každý rok 
vypravujeme prvoexpedície, ktoré majú ohlas 
v cestovateľských kruhoch. Staňte sa ich sú-
časťou! Zrealizovať čosi ako prvý je obtiaž-
ne. Práve o to sa my všetci v BUBO snažíme. 
„BUBO je továreň na zážitky,” napísala naša 
klientka po návrate v referencii na BUBO zá-
jazd (www.bubo.sk/referencie). 
BUBO - to nie sú len intenzívne zájazdy, 
ale aj rôzne cestovateľské podujatia. Najväč-
ší cestovateľský festival BUBO bál, pravidel-
né premietania a cestovateľské poradenstvo. 

Každoročne posielame osobne charitu do Af-
gánskej dievčenskej školy, na Kubu či do in-
dického Ladakhu.
Nenájdete cestovnú kanceláriu s takým ši-
rokým portfóliom krajín (v  roku 2015 ide 
o 177 krajín). Je za tým potrebná dávka nad-
šenia, systematickosti, know-how a cesto-
vateľského fanatizmu. Zájazdy s BUBO sú 
výstižným príkladom cestovateľskej kvality. 
Tej hodnoty, ktorú úporne hľadáme, lebo sa 
v masovom turizme stráca. Máte naše slovo 
a istotu, že s BUBO zažijete autentický obraz 
daných krajín pretavený do zážitkov, ktoré 
Vás obohatia, upevnia vaše znalosti a spra-
via šťastnejšími.
Ceny zájazdov sme opäť nezvýšili. Ako jed-
noznačný líder na trhu (trhový podiel vyše 90 %) 
ponúkame aj v roku 2016 najlepší pomer 
medzi cenou a vysokou úrovňou služieb.

cestovanie, ubytovanie

Cestovanie 
s vášňou

100,-€
NA ZÁJAZDY NAD 1500,-€

www.egocard.eu

ZĽAVA
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eshopy

Na trhu už maľuje svoj obraz v online pre-
daji umeleckých potrieb viac ako 5 rokov.  
Umelci nielen na Slovensku ale aj po ce-
lej Európe už dostali svoje maliarske plát-
na či štetce priamo domov, a to pri nákupe 
od 40 € úplne zadarmo. 
Maliarskeplatno.sk je miestom pre rozvoj 
Vášho talentu, pretože sa snaží neustále pri-
spôsobovať ponuku Vašim potrebám a pre-
konávať Vaše očakávania. Nájdete tu rôzne 
umelecké i  kreatívne potreby vhodné ako 
pre začiatočníkov, študentov či profesio-
nálov, tak aj pre tých, ktorí majú umeleckú 
tvorbu ako hobby. Patrí k lídrom na trhu, a to 
vďaka kvalitným produktom ako sú maliar-
ske stojany, akrylové či olejové farby a ma-
liarske plátna na ráme alebo na rolke. 
Svoje pôsobenie už s  umeleckými potre-
bami rozšírilo do krajín ako sú Česká re-
publika, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, 
Srbsko i  Rumunsko. Maliarskeplatno.sk je 
inšpiráciou keď farby nestačia. Vo svojom 

sortimente má množstvo kreatívnych po-
trieb pre šikovné ruky fanúšikov handmade 
výroby. Maľovanie na sklo a keramiku, textil 
a hodváb, či modelovanie, decoupage a po-
zlacovanie, prípadne kaligrafia a mnoho ďal-
ších výtvarných techník má v tomto e-shope 
stále miesto.
Maliarskeplatno.sk je i partnerom pre vaše 
umenie. Pozitívne inšpiruje k  umeleckej 
tvorbe prostredníctvom sociálnych sietí, 
rôznych akcií a súťaží. Podporuje nielen jed-
notlivých umelcov na ich vernisážach a rôz-
nych plenéroch či eventoch ale i rôzne orga-
nizácie či charitatívne projekty.
Maliarskeplatno.sk patrí do rodiny online 
predaja spoločnosti MY HOME s. r. o., ktorá 
pôsobí v 7 krajinách v rámci Európy s viac 
ako 30 e-shopmi. Svoju činnosť rozšírila 
aj  na predaj obrazov na stenu a  bytových 
dekorácií, kancelárskych potrieb a obalové-
ho materiálu, no i   dizajnových náramko-
vých hodiniek.

Obraznastenu.sk je už na trhu viac ako 4 roky. 
Online predaj moderných obrazov s viac ako 
5  000 motívmi dopĺňa ponukou fotoobra-
zov, predajom fototapiet, trendových nále-
piek na stenu, nástenných hodín či luxusných 
prehozov. Vybrať si môžete z pohodlia domo-
va a pri nákupe od 50€ dokonca s dopravou 
k Vám úplne zdarma!
Ak máte radi umenie akéhokoľvek zamerania 
a túžite vlastniť moderný obraz s osobitým cha-

rakterom, určite si zvoľte ručne maľované ob-
razy. Vyrobené sú na Slovensku, rukami našich 
nadaných maliarov. Všetky obrazy u  nás po-
núkame v jednodielnych až päťdielnych verzi-
ách, ktoré tak vyniknú v akomkoľvek priestore 
a na akejkoľvek stene. Moderný dizajn svojho 
domova môžete tak zvýrazniť vhodným byto-
vým doplnkom v podobe obrazu a to z výberu 
rôznych kategórií ručne maľovaných obrazov 
či tlačených obrazov. Obľúbenou dekoráciou 

na  stenách sú aj životné chvíle zachytené 
na plátne v podobe fotoobrazov. Vybrať si mô-
žete z rôznych rozmerov a pre jedinečnosť ich 
môžete vystaviť miesto steny na štýlový deko-
račný stojan na obrazy. Zvýraznite tak nielen 
danú fotografiu ale i priestor vo vašom domove.
Obraznastenu.sk patrí do rodiny online pre-
daja spoločnosti MY HOME s.r.o., ktorá pôsobí 
v 7 krajinách v rámci Európy s viac ako 
30 e-shopmi. Svoju činnosť rozšírila aj na pre-
daj umeleckých potrieb, kancelárskych potrieb 
a obalového materiálu, no i   dizajnových ná-
ramkových hodiniek.

Maliarskeplatno.sk

Obraznastenu.sk

10%
NA NÁKUP

www.egocard.eu

ZĽAVA

10%
NA NÁKUP

www.egocard.eu

ZĽAVA



strana 39

eshopy

Hodinky už dávno nie sú spojené iba s ča-
som. Sú predovšetkým módnym doplnkom 
na vašej ruke. Nebuďte teda prekvapení, 
že aj ony podliehajú módnym trendom 
a vziať si nesprávny model na ruku môže 
viesť až k spoločenskému faux pas. V na-
šom e-shope vám to však nehrozí! Poctivo 
sledujeme najnovšie trendy a  prinášame 
do našej ponuky vždy aktuálne modely.  

Tiktok.sk je už na trhu viac ak o 5 rokov 
a v jeho portfóliu nájdete náramkové ho-
dinky dámske ale i pánske, rôznu bižuté-
riu, šperky a módne doplnky. 

Vyberie si každý, či už hodinky s  kože-
ným remienkom na dennodenné nosenie, 
či kovové hodinky s originálnym dizajnom 
pre výnimočné chvíle, prípadne trendo-
vé silikónové hodinky vhodné pre špor-
tové aktivity. Vybrať si v pohodlí domova 
sa určite oplatí. Hodinky Vám budú ladiť 

k Vášmu šatníku a pri objednaní do 12:00 
Vám tiktok.sk dokonca zaručuje dodanie 
do 24 hodín. Tento e-shop patrí do rodiny 
online predaja spoločnosti MY HOME 
s. r. o., ktorá pôsobí v 7 krajinách v rámci 
Európy s viac ako 30 e-shopmi. 

Svoju činnosť rozšírila aj na predaj ume-
leckých potrieb, kancelárskych potrieb 
a  obalového materiálu, no i  moderných 
obrazov na stenu a bytových dekorácií.

Tiktok.sk
10%

NA NÁKUP

www.egocard.eu

ZĽAVA

S obalom balíte na trhu už viac ako 6 rokov.  
Či už ide o vázu po babičke alebo úradné do-
kumenty. V ponuke online papierníctva nájde-
te všetko od kancelárskych potrieb po obalový 
materiál. 
Zvoliť si miesto, kde nakúpite všetky kance-
lárske potreby za bezkonkurenčné ceny spo-
lu s  obalovým materiálom ako sú kartóno-
vé krabice a bublinková fólia, už pre Vás bude 
znamenať len jedinú voľbu, a  to obalo.sk. 

Na  jednom mieste si dokážete vybrať i svoju 
obľúbenú kávu do firemného kávovaru, či ob-
raz na stenu pre spríjemnenie pracovnej doby 
vo vašej kancelárii. 
Robí Vám problém neriadený chaos vo vašej 
dokumentácii? Nevešajte hlavu a usporiadaj-
te si ho do obľúbených zakladačov v rôznych 
farbách. Zasielanie citlivých dokumentov za-
bezpečíte pomocou plastových obálok a kreh-
ké malé predmety i v bublinkových obálkach. 

Obalo.sk má odpoveď na každú kancelársku 
otázku, tak neváhajte a nahliadnite do jeho ši-
rokej ponuky. 
Tento e-shop patrí do rodiny online preda-
ja spoločnosti MY HOME s. r. o., ktorá pôsobí 
v 7 krajinách v rámci Európy s viac ako 30timi 
e-shopmi. Svoju činnosť rozšírila aj na predaj 
umeleckých potrieb, obrazov na stenu a  by-
tových dekorácií, no i moderných dizajnových 
náramkových hodiniek.

Obalo.sk

5%
PRI NÁKUPE NAD 30 EUR

www.egocard.eu

ZĽAVA
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cestovanie, ubytovanie

10%
NA KATALÓGOVÉ CENY

www.egocard.eu

ZĽAVA
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cestovanie, ubytovanie

Výnimočný projekt apartmánových do-
mov v  horskej architektúre Vám ponúka 
29 priestranných apartmánov s celkovou 
kapacitou 120 osôb, konferenčné priesto-
ry pre 50 hostí, bar, exkluzívne wellness 
centrum, fitness centrum, multifunkčné 
ihrisko, detský kútik, grilovacie altánky 
a požičovňu bicyklov.

Vďaka kvalitnému vybaveniu a širokej po-
nuke aktivít v Tatrách, možnostiam letnej 
horskej turistiky a skvelej lyžovačky v okoli-
tých tatranských lyžiarskych strediskách sú 
Apartmány Lomnica vynikajúcou voľbou pre 
rodinnú dovolenku, romantický víkend, zá-
bavné výlety s priateľmi a úspešné konfe-
rencie či teambuildingové výlety. Zabudni-

te na stiesnené hotelové izby a doprajte si 
skutočný komfort v priestranných štýlových 
apartmánoch!

Každý apartmán je zariadený v inom osobi-
tom štýle a pozostáva zo spálne a obývacej 
časti s plne vybaveným kuchynským kútom, 
jedálenským stolom, modernou kúpeľňou 
a samostatným priestranným šatníkom.
Pre rodiny s deťmi sú rodinné apartmány ide-
álnou voľbou skvelej rodinnej dovolenky. Vy-
berte si z apartmánov s 3 - 4 pevnými lôžka-
mi, prístelkami alebo detskými postieľkami.

Ak hľadáte ubytovanie v modernom štý-
le, dostatok priestoru a  komornú atmosfé-
ru, Apartmány Lomnica sú pre Vás ideálnou 

voľbou! Po skvelej lyžovačke či celodennej 
horskej túre si s pôžitkom vychutnáte relax 
v exkluzívnom wellness centre.

Nechajte sa zlákať do štýlových priestorov 
wellness centra s exteriérovou terasou. Re-
laxujte vo fínskej saune, parnej saune a  in-
fra saune. Po horúcich terapiách si doprajte 
chvíle oddychu vo vírivej vani alebo v ele-
gantnej odpočivárni. Vyskúšajte aj exteriéro-
vú vírivku, kde si s pohárom kvalitného vína 
môžete vychutnať úžasný výhľad na tatran-
ské štíty. Prajeme Vám veľa pekných chvíľ a 
zážitkov strávených pod panorámou Vyso-
kých Tatier. Veríme, že Vás atmosféra týchto 
krásnych slovenských hôr osloví …

Vstúpte do čarovného sveta nádhernej prírody a obklopte 
sa krásou zelene, oázou pokoja, zaslúženým oddychom 
a hrejivým pocitom domova v Apartmánoch Lomnica.

Apartmány
Lomnica

40%
Z CENNÍKOVÝCH CIEN

www.egocard.eu

ZĽAVA



strana 43

3%
NA ZBRANE A STRELIVO

www.egocard.eu

ZĽAVA

Puškárstvo
Hermes

GAS

0,030 €
Z KAŽDÉHO LITRA

S DPH

www.egocard.eu

ZĽAVA

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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wellness, krása, zdravie

Hotel s výbornou polohou priamo v centre kú-
peľného mestečka vznikol kompletnou, dva 
roky trvajúcou rekonštrukciou bývalého hote-
la Veľká Fatra. Investícia vo výške 7 miliónov 
eur bola financovaná z vlastných a úverových 
zdrojov investora.
APHRODITE PALACE ponúka spolu 111 izieb, 
z toho 6 suitov s rozlohou 40 m² a 3 Suite De 
Luxe s rozlohou do 75 m² a panaromatickým 
výhľadom. S kúpeľným domom Aphrodite ho-
tel spája presklené premostenie, vďaka kto-
rému prejdú hostia „suchou nohou“ priamo 
k vodnému a saunovému svetu, či špičkovo 
vybavenému centru krásy Beauty Aphrodite.
Zaujímavosťou štvorhviezdičkového hotela sú 
dve poschodia s najvyšším štandardom a pia-
timi hviezdičkami. „Máme klientelu aj z Rus-
ka, Ukrajiny a arabských štátov, ktorá vyhľa-
dáva výlučne päťhviezdičkový štandard, preto 

sme im chceli vyjsť v ústrety. Zvyšok hotela, 
a najmä gastronómia, ponúka takmer rovna-
ko vysokú kvalitu, avšak za dostupné ceny, 
na  ktoré je naša široká domáca klientela 
zvyknutá,“ hovorí Zdenko Miškolci, vicepre-
zident SLK Rajecké Teplice, a. s. a dodáva: 
„O  jej priazni a dopyte po našich luxusných 
kúpeľných službách svedčí doteraz vydaných 
3 500 klubových kariet.“
Hotelu dominuje veľkolepá štýlová reštaurá-
cia zdobená mramorom, onyxom a 24-kara-
tovým zlatom. Reštauračný koncept a la carte 
reštaurácie APHRODITE PALACE s 205 stolič-
kami vznikal za asistencie jedného z najlep-
ších slovenských šéfkuchárov Mariána Fila 
z kaštieľa Afrodita, Čereňany. V súlade s naj-
novšími trendami v Rajeckých Tepliciach náj-
dete nielen širokú ponuku medzinárodnej ku-
chyne, ale aj obľúbené domáce špeciality ako 

sú treska či kysnuté koláče. Dynamiku a život 
do reštaurácie prináša otvorená kuchyňa, tzv. 
front cooking a jedlá „na mieru“. Otvorenie 
APHRODITE PALACE je ďalším kamienkom 
mozaiky druhej fázy rozsiahlych investícií 
Slovenských liečebných kúpeľov, a. s. Rajec-
ké Teplice. Otvoreniu hotela počas minulých 
rokov predchádzalo vybudovanie vonkajšieho 
kúpeľného sveta s 3000 m² oddychovej plo-
chy s piatimi vonkajšími bazénmi a očarujú-
cou hrou farebných svetiel, ako aj vytvorenie 
troch konferenčných salónikov spolu s kapa-
citou 200 osôb. Posledným bodom tejto fázy 
plánovaných investícií bude samostatný päť-
hviezdičkový ubytovací komplex pre najná-
ročnejšiu klientelu.

História
Medzi Lúčanskou Malou Fatrou a Martinský-
mi hoľami v údolí riečky Rajčanka sú na mape 
z roku 1376 označené Thermae, ale v listine 
Ľudovíta Veľkého je prvá písomná správa 
o prameňoch teplej vody s názvom Villa Ta-
polcha. V darovacej listine kráľa Vladislava II. 
pre Štefana Zápoľského z roku 1496 sa kú-
pele uvádzajú ako „possessio Thoplycza“, čo 
môže znamenať usadlosť alebo osada. Za-
čiatkom 17. storočia   bolo vybudované lie-
tavské panstvo, ktorému patrili termálne 
pramene i celé široké okolie, prvé stavania, 
z ktorých sa vyvinuli dnešné kúpele, Rajecké 
Teplice. Medzi prvé stavby patril kúpeľný dom 
a hostinec pre zámožných hostí, pričom prvý 

V obľúbenej kúpeľnej destinácii na severe Slovenska 
pribudol nový luxusný hotel APHRODITE PALACE, čím 
Rajecké Teplice potvrdili ambíciu zaradiť sa medzi 
európsku kúpeľnú elitu.

Aphrodite
Rajecké Teplice
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podrobný opis kúpeľov uvádza profesor Cranz 
vo svojej balneografii. Pre hostí boli k dispozí-
cii tri bazénové kúpele a liečba bola zamera-
ná na ochrnutie, lámku, opuchliny a rozličné 
kožné ochorenia.
Začiatkom 17. storočia (1610) sa začína stav-
ba panského domu a koncom 18. storočia 
nová výstavba kúpeľov, ktoré s veľkou obľu-
bou využíval i panovníkov palatín Juraj Thur-
zo, o čom je písomný doklad z roku 1604. 
Palatín Turzo dal postaviť murovaný dom 
so šiestimi izbami.
Po jeho smrti sa Lietavské panstvo rozdelilo, 
čo kúpeľom neprospelo a začali pustnúť. Nový 
rozkvet kúpeľov začal až koncom 18. storo-
čia, kedy dal barón Ján Kalis, jeden z dedičov 
lietavského panstva so značnými nákladmi 
postaviť murovaný dom so 14 izbami. Kúpe-
le vtedy boli rozdelené pre šľachtu, mešťanov 
a ľud, mali tri kryté bazény: Panský, Spoloč-
ný a Bedársky. V roku 1776 urobil prvý opis 
termálnych vôd v Rajeckých Tepliciach Pavol 
Adami a v roku 1793 Dr. Amadé Kelin, fyzikus 
Turčianskej stolice, vydal vo Viedni prvú mo-
nografiu o Rajeckých Tepliciach, ktoré takto 
spropagoval v celom  Uhorsku. Ku komplexné-
mu rozvoju kúpeľníctva dochádza v 19. storo-
čí, kedy sa kúpele stali obľúbeným letoviskom 
šľachty, vysokej aristokracie a bohatej buržo-
ázie. Po prvej svetovej vojne návštevnosť kú-
peľov prudko klesla a Rajecké Teplice sa stali 
kúpeľmi iba miestneho významu.
V rokoch 1925 – 1937 dochádza k výrazné-
mu budovaniu nových liečebných komplexov 
ako kúpeľný dom, liečebný ústav Baník a ho-
tely Veľká a Malá Fatra. V roku 1941 počas 
slovenského štátu kúpele prevzala Robot-
nícka sociálna poisťovňa, pričom neskôr do-
chádza k vybudovaniu kúpaliska s termálnou 
vodou. V roku 1959 získali Rajecké Teplice 
štatút kúpeľného miesta, ktorý okrem iného 

vymedzil územie kúpeľov a zaručil ochranu 
liečivých prameňov.
V novodobej histórii nastáva najväčší rozvoj 
kúpeľov po 2. svetovej vojne a v roku 1989 
boli Rajecké Teplice povýšené na mesto.

Súčasnosť
Po roku 1996 zásluhou nových majiteľov pre-
šli kúpele rozsiahlou rekonštrukciou, kto-
rá zmenila kúpele na nepoznanie a vytvorila 
z Rajeckých Teplíc atraktívne miesto pre trá-
venie tak liečebných ako aj relaxačných well-
ness pobytov.
Termálne pramene typu akratoteriem s 38°C 
termálnou vodou sa využívajú v balneologic-
kom stredisku v Kúpeľnom dome Aphrodi-
te na liečenie zápalových aj degeneratívnych 
chorôb pohybového ústrojenstva, kĺbov, chrb-
tice, nervových chorôb i chorôb z povolania.
 Kúpeľný dom sa stáva magnetom pre domá-
cich   a zahraničných návštevníkov, ktorého 
interiér je upravený v antickom štýle a dodá-
va mu netradičnú atmosféru pohody a luxusu.
Balnelogické stredisko vybavené najmoder-
nejšími diagnostickými a terapeutickými prí-
strojmi ponúka celý rad procedúr liečebné-
ho, relaxačného a skrášľujúceho charakteru: 
vodoliečba, klasické masáže, škótske stre-
ky, oxygenoterapia, uhličitý kúpeľ, manikúra 
a pedikúra.
Všetky služby sú poskytované pod jed-
nou strechou - balneoprocedúry v nadštan-
dardných podmienkach, ubytovanie v štvor-
hviezdičkovom hoteli Aphrodite, špičková 
reštaurácia s kvalitnou ponukou jedál, štý-
lová kaviareň a nechýbajú i doplnkové služ-
by - kozmetika a kaderníctvo. Kúpeľný dom 
ako hotelový a relaxačný komplex spĺňa všet-
ky podmienky európskeho štandardu a patrí 
k najnavštevovanejším objektom z radov slo-
venských i zahraničných klientov – radi sa tu 

vracajú českí, nemeckí, rakúski, poľskí i os-
tatní kúpeľní hostia, ktorí vedia oceniť bal-
neoterapiu na špičkovej úrovni, kvalifikova-
ný tím odborného personálu i kvalitné služby 
jednotlivých stredísk. V príjemnom upokoju-
júcom prostredí parku, okolo jazierka s fontá-
nami a skalnými kreáciami nachádzajú klien-
ti a návštevníci kúpeľov pohodlné ubytovanie 
v hotelových zariadeniach. Všetko je na do-
sah a blízko, sústredené okolo balneologické-
ho centra. Okrem štvorhviezdičkového hotela 
je ubytovanie poskytované v ďalších 6 ubyto-
vacích zariadeniach rôznej kategórie, ktoré sú 
situované v blízkosti kúpeľného domu, v pre-
krásnom prostredí kúpeľného parku, okolo ja-
zierka s fontánami a skalnými kreáciami.
V kúpeľoch Aphrodite sa budete cítiť príjemne 
v každom ročnom období – relax v termálnej 
vode je v lete možné spojiť s výletom do oko-
lia pešo alebo na bicykli,  v zime si zalyžovať 
v okolitých zimných strediskách alebo prísť 
na jar a obdivovať prebúdzajúcu sa prírodu, 
či padajúce jesenné lístie. Ponuka pobytov je 
flexibilná a je len na vás, pre aký pobyt sa roz-
hodnete - v Rajeckých Tepliciach ste vždy ví-
taným hosťom.

10%
NA UBYTOVANIE

www.egocard.eu

ZĽAVA
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Najpopulárnejšou farbou súčasnej modernej kuchy-
ne je biela v najrôznejšej úprave. Dizajnéri spoločnos-
ti Oresi Kuchyne stále odporúčajú zákazníkom využi-
tie rôznych farebných akcentov, ktoré dodajú interiéru 
charakter a živosť. 

Farebný 
akcent v kuchyni

Biela kuchyňa Stevia značky Livanza od 
Oresi vyniká žiarivým leskom, ale až v kom-
binácii s mangovožltým povrchom modelu 

Camelia v hodvábne matnej úprave sa taká 
kuchyňa stáva priamo emblémom bývania 
na slnečnej strane. 

www.oresi.sk

nábytok

5%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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kultúra, umenie, antikvariát

Nazrite do najpremyslenejšieho pevnost-
ného systému na svete, ktorý mal chrániť 
suverenitu predvojnového demokratického 
Československa a spoznajte dennú rutinu 

fungovania zboru pohraničnej stráže 
v období hlbokého socializmu.
Súčasťou expozície sú originálne historic-
ké zbrane, uniformy, dobové vybavenie ako 

aj replika protitankovej prekážky. To všetko 
na  Vás čaká v  areáli múzea Českosloven-
ského opevnenia v Bratislave.

Zažite nezabudnuteľnú, hodinu a pol trvajúcu jazdu 
po línii bunkrov!

Jazda 
po opevnení

20%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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móda, textil

Prvotnou značkou bol samozrejme špa-
nielsky Desigual. Farby a motívy ktoré 
v  týchto modeloch prevažujú sú jedineč-
né. Kabáty a kabelky ktoré stretávame 
v  uliciach Slovenských miest sú neza-
meniteľné. Postupne sme sa zamilova-
li do  Španielskych značiek viac a viac 
a  nasledovala ďalšia značka Culito from 
Spain kde jedinčná mikropotlač urobí 
zo sovičky, rybky alebo mačky originálne 
umelecké dielo. No stále nám to nesta-
čilo a  jedinečnosť Španielskych značiek 
sme zavŕšili značkou Skunkfunk ktorá je 
nielen farebne výnimočná ale je aj ekolo-
gicky založená. Množstvo ocenení a cer-
tifikátov ktoré táto spoločnosť vlastní nás 
očarilo natoľko, že  sme modely Skunk-
funk pribalili  do každého nášho kufra či už 
na  letnú alebo zimnú dovolenku. Farebná 
stálosť, ekokoženky, prírodné bavlny ako 
organická bavlna, lyocell či modal sú sa-

mozrejmosťou. Chýbali nám ešte topánky-
...a teda sme hľadali až sme do dospeli ku 
Brazílskej značke MEL. Jej voňavé plasto-
vé topánky z o špeciálneho plastu MEL-
FLEX netreba snáď nikomu predstavovať. 
Leto si už bez týchto topánok  či balerí-
niek ani nevieme predstaviť. K celej našej 
šialenej farebnosti a inakosti pribudla Brit-
ská značka Disaster designs so všetkými 
plameniakmi, kolibríkmi a sovičkami. Za-
milovali sme sa do ploskačiek, termosiek, 
kozmentických tašiek a iných drobnos-
tí. Vieme, že všetko sa dokopy nosiť nedá 
a ak by sme to takto chceli, tak by to bolo 
ako na „kolotočoch“ takže starostlivo vy-
beráme a kombinujeme modely aby si kaž-
dý u nás ten svoj talizman našiel. Či už je 
to tričko, šaty, topánky alebo módny do-
plnok. Oslávte farby a trebárs smutný deň 
si urobte krajším nákupom v našom esho-
pe www.colorfashion.sk, prípadne nás na-

vštívte v  našich kamenných predajniach 
v Lučenci na Masarykovej 11 alebo Rimav-
skej Sobote na Hlavnom námestí 45/26.

Na Slovenský trh sme vstúpili s myšlienkou priniesť 
farebné a  veselé modely, ktoré obohatia nielen Váš 
šatník, ale každý všedný aj nevšedný deň Vášho života. 

Colorfashion – No 
COLOR – no FUN

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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kultúra, umenie, antikvariát

15%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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cestovanie, ubytovanie

Sliezsky dom je postavený vo výške 1670 
metrov nad morom a je unikátny najmä svo-
jou polohou, ktorá umožňuje výstup priamo 
na  najvyšší vrchol Slovenska, Gerlachovský 
štít. Užite si excelentnú kuchyňu a štýlovo za-
riadené izby, ktoré Vás vtiahnu do horskej at-
mosféry a vychutnajte si to. Pretože je len jed-
no také miesto. Miesto, ktoré Vám zabezpečí 
nezabudnuteľné spomienky na Vysoké Tatry. 

Vychutnajte si pohodu a oddych v hotelovom 
wellness centre, magický pohľad na štíty Vy-
sokých Tatier a Velické pleso v spojení s vodo-
pádom priamo z odpočinkovej časti tohto re-
laxačného centra. Oddýchnite si v  súkromnej 
jacuzze, vyberte si z  bohatej ponuky masáž-
nych procedúr, alebo sa skrátka oddajte očiste 
vo fínskej alebo parnej saune. Leto Vám ponúka 
širokú škálu turistických trás, ktoré Vás zave-
dú za nezabudnuteľnými pohľadmi zo štítov hôr, 
za upokojujúcim čarom horských plies, za taju-
plným životom kamzíkov a svišťov, až po ne-
náročné prechádzky v lone tatranskej prírody.

Ponuka služieb
Horský hotel Sliezsky dom vďaka svojej polo-

he je tiež obľúbeným východiskovým miestom 
pre nenáročné túry a prechádzky a tiež pre vý-
stup na najvyšší vrchol Slovenska, Gerlachov-
ský štít.

Hotel je aj napriek svojej unikátnej polohe do-
stupný celoročne. K hotelu vás z Tatranskej Po-
lianky vyvezie hotelové auto alebo je aj mož-
nosť parkovania priamo pred hotelom. Hotel 
ponúka nielen jedinečnú polohu, ale aj kom-
plexné služby, ktoré uspokoja  aj tých naj-
náročnejších klientov. Vyberte si komfortné 
ubytovanie v rôznych typoch izieb, kde si po-
hodlne oddýchne celá rodina, či turista.  Ví-
taní sú u nás domáci miláčikovia. Základom 
vynikajúcej hotelovej kuchyne sú klasické tra-
dičné jedlá pripravované netradičným spôso-
bom. Celoročne je pre hostí otvorená hotelová 
reštaurácia, počas letnej sezóny aj samoob-
služná reštaurácia s terasou, či Klub horských 
vodcov. Najvyššie položené wellness centrum 
na Slovensku  poskytuje dokonalý odpočinok 
po celodennej túre či náročnom dni. Odpočin-
ková zóna vás nadchne neopakovateľným vý-
hľadom na Velické pleso. Pre firemné akcie sú 
k dispozícii 2 školiace miestnosti s komplex-

nou technikou. V spolupráci s horskými vod-
cami vám zabezpečíme originálny a  hlavne 
nezabudnuteľný tatranský teambuilding.‘ Po-
čas leta ponúkame prenájom horských bicyk-
lov, v zime vám zapožičiame snežnice, sánky 
či kompletnú skialpinistickú výbavu. 

Pre rodiny s deťmi je k dispozícii detská postieľ-
ka, detská stolička, prebaľovací pult, mini det-
ský kútik na recepcii hotela i babysitting na po-
žiadanie.Ak bude počas návštevy nášho hotela 
nepriaznivé počasie, máte k  dispozícii rôzne 
spoločenské hry (na požiadanie na recepcii).

Najvyššie položený hotel na Slovensku spája prírodu 
a  človeka, vytvára unikátne miesto pre pohodu, 
oddych a turistiku.

Sliezsky dom

30%
NA UBYTOVANIE

www.egocard.eu

ZĽAVA
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Okrem týchto spomínaných značiek náj-
dete v  rámci 15 kamenných predajní MA-
NIA, nachádzajúcich sa po celom Sloven-
sku, ako aj na internetovom obchode www.
maniashop.sk, množstvo ďalších svetozná-
mych značiek, ktorých okuliare sú určené 
nielen pre dámy a pánov, ale aj mladšie 
generácie, ktorým sa MANIA prispôsobila 
aj kolekciami okuliarov v najdostupnejších 
cenách na Slovensku. 

MANIA International sa snaží prinášať po-
hodlný a svieži štýl, pričom nezabúda na to, 
aby boli vaše oči v bezpečí, preto všetky sl-
nečné okuliare ponúkané touto spoločnos-
ťou majú 100% UV filter, ktorý chráni vaše 
oči pred nebezpečným UV žiarením. 

Presvedčte sa o tom osobne a navštívte 
predajne MANIA, kde Vám vyškolený per-
sonál poradí ohľadom správneho výberu 
slnečných okuliarov, dioptrických rámov 
a množstva doplnkov i príslušenstva k nim. 
Web: www.maniashop.sk

Spoločnosť MANIA International je od roku 1997 slo-
venským predajcom trendových slnečných okulia-
rov a okuliarových rámov takých módnych značiek 
ako sú: Guess, Guess by  Marciano, BVLGARI, Versa-
ce, Dolce&Gabana, Gucci, Ray-Ban, Serengeti, Relax, 
Bollé, Cébé, Oakley a ďalšie.

MANIA International

5%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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wellness, krása, zdravie

FitCurves je fitness centrum určené pre ženy všet-
kých vekových kategórií, ktoré ponúka kompletný 
30 minútový tréning a program regulácie hmotnosti, 
ktorý je rýchly, zábavný a bezpečný pod dohľadom 
profesionálneho trénera.

FitCurves pre ženy
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wellness, krása, zdravie

V roku 1992 Gary Heavin s manželkou Dia-
ne otvorili 1. ženský fitness klub pre ženy 
v USA. Ich kruhový tréning na originálnych 
Curves hydraulických strojoch striedajú-
cich sa s oddychovými podložkami dokázal 
za 23 rokov fungovania zmeniť život milió-
nom žien na svete a pomohol im schudnúť, 
stať sa zdravšími a viesť naplnenejší život. 
Dnes je Curves najväčšia a najúspešnejšia 
svetová sieť ženských fitness klubov na sve-
te. Vo viac ako 10 000 kluboch, v 90 kraji-
nách na svete, cvičí viac ako 4 milióny žien. 
Curves bola zapísaná do Guinessovej knihy 
rekordov ako najväčšia franchizová fitness 
sieť. Vyskúšajte si aj vy úspešné 30 minútové 
cvičenie a zmeníme život aj vám. FitCurves je 
revolúcia vo fitness!

• Počas jedného 30 minútového cvičenia si  
 precvičíte všetky hlavné svalové partie 
 a spálite až 500 kalórií
• Spojenie posilňovania (hydraulické stroje)  
 a  kardio tréningu (odpružené podložky) 
 pre dosiahnutie najlepšieho efektu cvičnia  

 (posilňovaním zrýchľujete metabolizmus 
 a spaľujete tuky ešte 2 hodiny 
 po docvičení, pričom kardio zvyšuje 
 Vašu kondíciu)
• 30 minút cvičenia u nás = 1,5 hodiny 
 cvičenia v klasickej posilňovni 
• FitCurves je určené aj ženám 
 so zdravotným obmedzením 

Čo u nás ešte nájdete? 
• Zumba v kruhu – 30 minútový tréning 
 s certifikovanou inštruktorkou 
• Bežecké tréningy pod dohľadom trénerky
• Rozšírený tréning - individuálne 
 nastavený cvičebný program pre členky 
 s vyššou kondíciou 
• Plán regulácie hmotnosti - prednášky 
 o stravovacom pláne, jedálniček a pokyny 
 k jeho dodržiavaniu 
• Spoločné outdorové a indorové aktivity 
 Stále členky FitCurves klubu využívajú 
 ďaľšie výhody spojené s ich členstvom: 
• Každý mesiac majú možnosť konzultácie 
 s trénerkou, kde vyhodnocujeme 

 úspešnosť ich cvičenia 
• Prístrojom značky Omron pravidelne 
 meriame percento ich telesného tuku 
• Odmeňujeme ich zapájanie sa do klubových  
 akcií našimi značkovými produktami 
• Za každých 100 cvičení a viac v klube 
 získavajú zadarmo tričko s logom Fit Curves
• Na požiadanie im vyhotovíme cestovný 
 preukaz, s ktorým môžu cvičiť 
 v ktoromkoľvek Fit Curves klube na svete

10%
NA VSTUP

www.egocard.eu

ZĽAVA
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SOFIE&JANE je skvost medzi obchodmi s ko-
ženým tovarom od pánskych kufríkov a dám-
skych kabeliek, cez opasky, topánky, manikú-
ry až po veľké cestovné tašky a diáre. Všetko 
v špičkovej kvalite porovnateľné s najrenomo-
vanejšími medzinárodnými značkami. V sku-
točnosti ich totiž vyrábajú rovnakí manufak-

túrni výrobcovia prevažne v Taliansku priamo 
pre značku SOFIE&JANE, ktorá má medziná-
rodnú registráciu vo švajčiarskej Ženeve.

Majitelia, manželia Janka a Jaroslav Balážovci, 
sú tak ústretoví, že Vaše špecifické požiadavky 
dokážu bez váhania uspokojiť a kvalifikovane 
usmerniť. Ich vzťahy s talianskymi výrobcami 
sú do takej miery priateľsky nadštandardné, 
že variácie možností sú takmer nekonečné. 
Aj  to je príklad 20 rokov tvrdo a nekompro-
misne budovanej image spoločnosti a komu-
nikácie so zákazníkmi a výrobcami.

Osobne ma fascinovalo práve majstrovstvo 
talianskych tvorcov firmy HARRIS, ktorí s veľ-
kou precíznosťou uviedli na trh ručne šité pán-
ske topánky z pytóna, či krokodíla s podráž-
kou z  prírodného kaučuku. Samozrejmosťou 
je, že sa dajú perfektne materiálovo skombi-
novať s ostatným tovarom v rôznych fareb-
ných odtieňoch. Medzi najdrahšie skvosty 
patrí napríklad ručne šitý cestovný kufor z py-
tóna v hodnote približne 2.000.- EURO. Bližšie 
podrobnosti nájdete priamo na internetových 
stránkach www.sofiejane.com. 

Som presvedčený na základe svojich skúse-
ností, že takýto druh obchodov možno oča-
kávať na prestížnych adresách v New Yorku, 
Paríži či Londýne. Celkom určite však v úplne 
iných cenových reláciách! Vrele Vám odporú-
čam „lepšie je raz vidieť, ako dva-trikrát čítať“ 
v Auparku alebo Centrály.

Váš Justin P. Topolský

Po potulkách bratislavskými obchodmi sa vám niekedy 
stane, že zostanete v nemom úžase. Čo to slovíčko 
v sebe skrýva? Určite vynikajúci know-how, veľa práce 
a tvrdú drinu pri presadzovaní vysoko nadštandardnej 
kvality voči silnému priemeru konkurencie. 

SOFIE & JANE

10%
NA TOVAR

www.egocard.eu

ZĽAVA
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móda, textil

Obuvnícka firma OLIP ITALIA vznikla v roku 1972 v blízkosti 
mesta Verona a za 40 rokov pôsobenia sa dokázala 
vypracovať na jednu s popredných výrobcov obuvi. 

Olip ITALIA

Našimi klientami sú Baťa, Stiefel, Sala-
mander, Humanic, Replay, Diesel a mno-
hé ďalšie. O tom, že modely našej firmy 
sú nadčasové dokazuje aj to, že našimi 
klientami sú Johnny Depp a Angelina Jo-
lie.  S fotografiami našej kolekcie sa mô-

žete stretnúť v popredných časopisoch 
ako sú VOGUE, ELLE a COSMOPOLITAN. 

Jej pobočkou na Slovensku je značka 
etablovaná už 20 rokov. Pôvodne sme 
vznikli ako veľkoobchod a našu značku 

predávajú v  každom veľkom meste. Nás 
konkrétne môžete nájsť na Novozámockej 
ulici, kde pôsobíme už 12 rokov, môže-
te u nás nájsť široký sortiment len kva-
litnej obuvi, dámskej, pánskej, elegantnej 
aj voľnočasovej.

10%
NA VŠETKO, 20 % pri nákupe nad 150 €

www.egocard.eu

ZĽAVA
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cestovanie, ubytovanie

V ponuke hotela je 56 izieb s celkovou 
kapacitou 150 lôžok. Rešpektujúc 
požiadavky a potreby rodinnej dovolenky, 
nájdete u nás apartmány s kapacitou 6 osôb 
v samostatných lôžkových častiach či izby 
s kuchynským zázemím. Všetky izby sú 
vybavené separátnou kúpeľňou s vaňou 
alebo sprchovacím kútom, minibarom, Wi-
Fi pripojením na internet, trezorom, TV 
či telefónom. Objavte výnimočnú kvalitu 
hotelovej kuchyne pod taktovkou známeho 
šéfkuchára Ľubomíra Herka, ktorá prehovorí 
do duše každému gurmánovi. 

K vynikajúcim špecialitám medzinárodnej 
kuchyne so slovenským nádychom Vám náš 
personál rád odporučí víno zo širokej ponuky 
domácej, ale aj zahraničnej produkcie. 
Jedinečnú atmosféru hotela určite umocnia 
chvíle strávené v lobby bare s krbom pri šálke 
voňavej kávy. Hotelové wellness centrum 
si Vás získa svojou pokojnou atmosférou 
a  nádherným výhľadom na  okolitú prírodu. 
Pre hostí je k dispozícii krytý bazén 
s  vodnými atrakciami, detský bazén, dve 
vírivky, fínska a parná sauna, fínske vedro. 
Okrem širokej ponuky masáži máme 
v  ponuke i  wellness starostlivosť pre deti. 
Pre športovo založených je ponuka rozšírená 

o squashový kurt a fitness zónu. Rozprávkové 
prostredie Štiavnických vrchov vytvára 
unikátne možnosti pre trávenie voľného času 
v prírode skúmaním turistických chodníkov. 
Počas letných mesiacov môžete využiť 
i letnú terasu s posedením nad Hodrušským 
tajchom, na ktorú je z reštaurácie priamy 
vstup. Súčasťou Salamandra Resortu je 
detské ihrisko na ktorom sa môžu Vaše 

ratolesti do sýtosti vyšantiť. V detskom kútiku 
si zasa precvičia svoje zručnosti a kreativitu. 
Počas zimných mesiacov si v Salamandra 
Resorte prídu na svoje všetci milovníci lyží, 
bežiek a snowboardov. O  vysokej kvalite 
lyžovania svedčia odborníkmi posúdené 
parametre 1450 metrov dlhej zjazdovky. 
Lyžiarske stredisko Salamandra Resort 
disponuje vysokokvalitným technickým 
vybavením a  licencovaným personálom 
na  prevádzkovanie a riadenie strediska. 
Skúsení inštruktori sa s láskou pustia 
do  výcviku Vašich ratolestí, aby sa 
zážitok, ktorý si od nás odnesiete stal 
neopakovateľným. Hotel má k dispozícii 
kongresovú miestnosť s  maximálnou 
kapacitou 150 osôb. Kongresová miestnosť 
sa dá predeliť multifunkčnou stenou, 
kde vznikajú dve samostatné sály, ktoré 
sú vybavené samostatným ozvučením, 
dataprojektormi, audio a video technikou.

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA

Hotel Salamandra**** spája prírodu a človeka, vytvára 
unikátne miesto pre pohodu, oddych a turistiku. Leží 
v krásnom prírodnom prostredí Štiavnických vrchov.  Hotel 
je mimoriadne vhodný pre lyžiarov, rodiny s deťmi, firemnú 
klientelu či hostí so zameraním na aktívny životný štýl.

Hotel Salamandra****
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Ponúkame Vám luxusnú módu najvyššej kvality 
za  skvelé ceny od popredných značiek ako je 
Apart, Heine, Laura Scott, Melrose, Arizona, Bruno 
Banani, Mustang, AJC denim, Buffalo London, 
Rieker, Esprit, s.Oliver, Marco Tozzi, Kappa, Geox, 
Tamaris atď. 

móda, textil

Violette móda

Čaká na Vás široká ponuka oblečenia 
a obuvi na všedný deň, ale aj  na spoločen-
ské a pracovné príležitosti. Na našich strán-
kach nájdete blúzky, tričká, tuniky, svetre, 
saká, nohavice, rifle/džínsy, kabáty a bundy 
aj do chladnejšieho počasia, ale aj plavky, 
topy, tielka, kraťasy na teplejšie dni. 

V neposlednom rade na Vás čakajú origi-
nálne a zároveň elegantné šaty do  práce, 
ale aj na spoločenské udalosti: spoločenské  
šaty, svadobné šaty v značkách ako APAR-
T,HEINE, LAURA SCOTT, BRUNO BANANI. 

Okrem oblečenia u nás nájdete kvalitnú, 
koženú obuv ako lodičky, sandále, čižmy, 
mokasíny, poltopánky, balerínky. Samozrej-
me nemôže k Vášmu outfitu chýbať štýlový 
doplnok. Čakajú Vás kabelky, šatky a šály 
a  tiež opasky a rukavičky, prívesky a iná bi-
žutéria. Neváhajte a nechajte sa očariť na-
šou ponukou.

Web: www.violettemoda.sk

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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elektronika, audio, video

PLANEO Elektro so svojimi zatiaľ 30 elektro predajňami 
po celom Slovensku ponúka svojim zákazníkom starost-
livo vybraný sortiment elektrospotrebičov a služieb. 

PLANEO Elektro

3-5%
NA TOVAR

www.egocard.eu

ZĽAVA

Okrem štandardného sortimentu pre svojich 
zákazníkov zabezpečuje aj výrobky na objed-
návku aby tak dokázalo uspokojiť aj nároč-
ného zákazníka a konkurovať tak ostatným 
elektro predajcom. Určite Vás potešia aj nad-
štandardné služby ako bezplatná doprava po 

celej SR, splátky upravené na mieru alebo 
platené služby ako poistenie výrobkov alebo 
predĺženie záruky až na 5 rokov za najlepšiu 
cenu na trhu. www.planeoelektro.sk



strana60

knihy, časopisy

Sieť kníhkupectiev Libri bola založená v roku 2009. Vznikla 
zlúčením niekoľkých menších sietí a aktuálne je tvorená 
27 maloobchodnými predajňami. 
Ambíciou kníhkupectiev je byť čo najbližšie ku všetkým 
tým, ktorí milujú knihy a radi ich kúpia pre radosť svoju, 
či iných. Zoznam naších kníhkupectiev si môžete pozrieť 
na: www.libri.sk

Kníhkupectvo Libri

3%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA



strana 61

móda, textil

ERMAAN STORE je unikátny MULTIBRANDOVÝ kon-
cept, pod  ktorý patria licencované značkové pre-
dajne: TOM TAILOR, NAPAPIJRI, MUSTANG, LEVI‘S 
& PEPE JEANS, ktoré nájdete v Banskej Bystrici, Žili-
ne, Košiciach, Liptovskom Mikuláši. 

Ermaan store

5%
NA TOVAR

www.egocard.eu

ZĽAVA

Celoročné zľavy všetkých značiek v ERMAAN 
OUTLET v Liptovskom Mikuláši-kedykoľvek 
pôjdete okolo. Kompletný zoznam našich pre-
dajní na www.ermaan.sk Sme na trhu od roku 
2001. Ak máte do niektorej z našich predaj-
ní ďaleko - široký výber džínsových značiek, 
kvalitnej obuvi či streetwear fashion máte 
u nás na 1 klik - www.ermaan.sk. Pri nákupe 
nad 39 EUR doprava zadarmo, vrátenie tova-
ru do 14 dní, 100 % bezpečnosť pri nákupe.
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HISTÓRIA 
Firma Hilkovič je stabilná, dospelá a zodpo-
vedná firma s 22 ročnými skúsenosťami. 
Z malej rodinnej firmy je dnes jeden z naj-
väčších výrobcov skríň na Slovensku. Spo-
ločnosť HILKOVIČ bola založená v roku 1993 
Jozefom a Henry Hilkovičom. 
Boli sme najskôr malá garážová firma, ne-
skôr sme sa rozrástli a presťahovali do pre-
najatých priestorov o rozlohe 72 m2. Predá-
vali sme pod inou značkou, kde sme robili 
až 50 % predaj tejto značky. Už vtedy sme 
pôsobili v 13 expozíciách po celom Sloven-
sku. Nárast predaja a odhalenie katastrofál-

neho finančného stavu spôsobil nový začia-
tok a reformu spoločnosti. Po stabilizovaní 
situácie v roku 2003 odchádza do dôchod-
ku Jozef Hilkovič a  vzniká HILKOVIČ s. r. o. 
a na čelo firmy nastupuje Branislav Hilkovič. 

V roku 2005 sa firma sťahuje do nových 
priestorov 1000 m2 a z pozície spolumaji-
teľa odchádza Henry Hilkovič. V roku 2007 
už máme 37% medziročný nárast a prímajú 
sa noví zamestnanci. Prvé zahraničné skúse-
nosti s francúzskym trhom nás uistili v kvalite 
nášho produktu. Momentálne máme 10 mo-
derných štúdií po celom Slovensku, francúz-

skeho a anglického obchodného partnera. 
Hodnota značky - sme špecialisti na výrobu 
vstavaných skríň a výrobu šatníkov na mie-
ru. Navrhujeme a vyrábame skrine a šat-
níky do  všetkých priestorov na mieru. Nie 
je rozdiel, či je to voľne stojaca skriňa ale-
bo podkrovie, vieme sa popasovať s každým 
priestorom. Častokrát je to pre nás výzva a je 
len málo priestorov, ktoré sa na seba podo-
bajú. Ku každému klientovi a zákazke pri-
stupujeme osobitne a snažíme sa robiť veci 
bez  kompromisov k spokojnosti nášho zá-
kazníka. Pri rozvíjajúcom sa trhu a produk-
toch našej značky sme sa rozhodli rozšíriť 
svoj sortiment o postele, komody a dopln-
kový sortiment ako sú nočné stolíky, písacie 
stoly, knižnice, vešiakové zostavy a veľa iné-
ho nábytku. Momentálne robíme kompletný 

nábytok

Ako firma môžete mať len jednu z týchto troch vecí: 
rýchle výsledky, dobrú kvalitu alebo nízku cenu. 
Ak  sa domnievate, že zvládnete všetky tri, mýlite 
sa. Pre našu firmu je spokojnosť zákazníka na prvom 
mieste, dôležitý je individuálny prístup a čistá ľudskosť 
v jednaní so zákazníkom.

Hilkovič

10%
NA CELÝ SORTIMENT

www.egocard.eu

ZĽAVA

Stanislava Svitok
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nábytok

Stanislava Svitok

spálňový set so skriňami, komodami, poste-
ľou a stolíkmi v jednom dekore, v jednej far-
be. Naši zákazníci už nemusia chodiť so vzor-
kami do predajne a hľadať ktorý dekor sa im 
hodí k nábytku. 

Naša úzka špecializácia nám umožňuje ve-
novať pozornosť detailom a pracovať na ne-
ustálom vylepšovaní ponúkaných produktov. 
Máme tisíce spokojných zákazníkov, kto-
rým sme splnili ich sen o kvalitnom bývaní. 
Po  týchto skúsenostiach z praxe sme nevá-
hali a predĺžili našu záruku na 10 rokov. Pre-
tože len čas ukáže, aký kvalitný produkt do-
kážeme na Slovensku vyrobiť. Používame 
kvalitné materiály, ale najdôležitejšou prísa-
dou kvality sú ľudia, ktorí tento produkt tvo-
ria. Naša práca začína v štúdiu u predajcu, 
ktorý navrhne skriňu podľa individuálnych 

požiadaviek zákazníka. Štúdia sú vybavené 
všetkými vzorkami ponúkaných materiálov a 
funkčnosť skríň je možné vyskúšať na reálne 
postavených modeloch. Snaží sa mu poradiť, 
aby produkt spĺňal technické, ale aj vizuál-
ne predstavy a naplnil tak potreby zákazní-
ka. Po potvrdení prvotného návrhu prichádza 
merač, ktorý zmeria reálny priestor, kde bude 
skriňa, alebo šatník stáť. Upraví návrh do fi-
nálnej podoby a zohľadní v ňom všetky reálne 
skutočnosti, ktoré neboli zapracované v pr-
vom návrhu. 
Zohľadňuje miery priestoru v milimetroch, 
nerovnosti stien, podláh a stropov ako aj 
všetky zásuvky, vypínače a reálne prekážky. 
Používa špičkový zameriavací prístroj a ná-
sledne upraví prvotný návrh do finálnej po-
doby. Po  potvrdení objednávky sa zákazka 
spracováva do výroby. Každý náš zamestna-

nec je majstrom vo svojom odbore a odvádza 
profesionálnu prácu k spokojnosti zákazníka, 
ale aj seba samého. 

Dielňa je vybavená niekoľkými profesionál-
nymi strojmi a spĺňa požiadavky aj nároč-
ných pracovných postupov. V kombinácii 
so šikovnosťou pracovníkov dielne pripravu-
jeme krásne a funkčné produkty pre našich 
zákazníkov. 

Po odsúhlasení termínu montáže prichádza-
jú naši pracovníci na montáž skrine alebo 
šatníka. Skúsení a šikovní majstri, ktorých 
nezaskočí ani nečakaná situácia pri montá-
ži. Vybavení profesionálnym náradím zmon-
tujú skriňu a osadia ju do priestoru na mieru. 
Častokrát musia na mieste hobľovať a píliť, 
aby skriňa kopírovala povrch stien a nerov-
nosti. Sú to remeselníci na pravom mieste 
a zanechávajú po sebe vždy upratané a per-
fektne zmontované skrine. 

Sme hrdí na našich zamestnancov a vážime 
si ich individuálny prístup k práci. Nesmieme 
však zabúdať ani na podporný tím ľudí, kto-
rí sa venujú zásobovaniu, skladu, kontaktu 
so zákazníkom ako aj obchodu, marketingu 
a  personálnym záležitosťiam. Tým všetkým 
patrí naša veľká vďaka. 

Mobilný predajca Hilkovič - chceme byť na-
šim zákazníkom na blízku a vždy dostup-
ní. Keď sa zákazník nemôže dostať do štú-
dia za predajcom/návrhárom, návrhár príde 
k nemu domov s potrebnými vzorkami, note-
bookom pre spracovanie návrhu skrine pria-
mo v kresliacom programe a pre úpravy pria-
mo na mieste. Táto služba vznikla prirodzene 
z potrieb zákazníka, projekt je rozbehnutý 
pre Bratislavu a okolie.
 
ČÍSLA 
22 rokov na trhu 
10 rokov záruka
Tisíce spokojných zákazníkov 
10 prosperujúcich štúdií na Slovensku 
60 zamestnancov v hlavnom 
pracovnom pomere



strana64

Podstatou skutočného jedla je kvalitná surovina, ktorá 
bola vyrobená so znalosťou remesla a bez zbytočných 
podporných chemikálii. Takéto suroviny a jedlo, 
ktoré z nich doma uvaríte budú nielen veľmi chutné, 
ale  aj  zdravé. Prevencia civilizačných chorôb začína 
pri vašom jedálničku, ste to, čo jete a vaše deti tiež.

gastronómia, potraviny

Potraviny by mali byť čo najčerstvejšie, ovo-
cie a zelenina prirodzene zrelé a nie zbiera-
né predčasne. Preto na našich pultoch nájdete 
len ovocie a zeleninu, ktoré dozreli prirodze-
ne v podmienkach našej krajiny. Ak potravi-
nu dlho skladujete alebo zberáte v nezrelom 
stave, aby sa počas transportu neznehodno-
tila, výrazne klesá jej nutričná hodnota. Neza-
búdajme na to, že kvalitu potravín najvýznam-
nejšie ovplyvňuje ich čerstvosť.

Preto sme sa rozhodli začať od seba. Vybudo-
vať niečo, čo podporí domácu produkciu a ná-
sledne poskytne prácu našim ľuďom. Stavili 
sme na výber produktov od overených slo-
venských pestovateľov a výrobcov, ktorí dbajú 

na kvalitu. Chceme piť mlieko, aké sme pili ke-
dysi, chceme si natrieť chlieb s maslom, aké 
nám ponúkla v dávnych časoch stará mama... 
Nechceme už počúvať to, ako sa dnes umelo 
prifarbia žĺtky vo vajíčkach, aby boli ako „do-
máce “ alebo to, ako mnohé potraviny chutili 
v minulosti úplne ináč, ako dnes...

Pri zostavovaní zoznamu produktov, ktoré 
sme chceli zákazníkom na našich pultoch 
ponúknuť, sme stavili na dôsledný výber do-

dávateľov zo Slovenska, ktorí garantujú pô-
vod a kvalitu svojich výrobkov. Každého vy-
braného dodávateľa sme osobne navštívili, 
aby nám ponúkol obraz o tom, ako prebie-
ha proces jeho výroby, chovu či pestovania. 
Po tomto dlhodobom procese výberu dodá-
vateľov a ich produktov vám garantujeme 
na našich pultoch ponuku toho najlepšieho 
a najchutnejšieho, čo slovenský trh ponúka. 

www.poctivyfarmar.sk

Poctivý farmár

SLOVENSKÉ POTRAVINY

5%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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móda, textil

Naše predajne obuvi sa nachádzajú na Hlavnej a Hemer-
kovej ulici v Košiciach a na Šafárikovej ulici v Rožňave. 
Predávame aj vyrábame moderné topánky aj kabelky 
navyššej kvality. 

John C

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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kultúra

Aj Vy sa môžete stať hviezdou na svojej ceste 
múzeom, medzitým sa zamiešať medzi Top 
prominentov, zasúťažiť si so svojím obľúbe-
ným športovcom, postaviť sa na pódium s le-
gendami hudobnej scény a osobne stretnúť 
filmové ikony. 

Už ste niekedy chceli cvaknúť fotografiu 
s cisárovnou Alžbetou, tancovať legendárny 
Moon Walk s Michaelom Jacksonom, alebo 
stáť na pódiu s Conchitou alebo Justinom 
Bieberom? Na vyše 2.000 m2 na Vás čaká 
viac ako 80 klamlivo pravých figurín!

Obrázky ukazujú figuríny z výstavy a majetku 
Madame Tussauds.

www.madametussauds.com/Wien

Zažite pravé Kúzlo a eleganciu Vied-
ne, ako aj svet hviezd v múzeu Ma-
dame Tussauds vo viedenskom Prát-
ri! Stretnite sa s osobnosťami, ktoré 
ovplyvnili  rakúsku históriu a kultúru 
a dozviete sa viac o ich jedinečných úspechoch. 

Madame Tussauds 
Múzeum

30%
NA VSTUP

www.egocard.eu

ZĽAVA

Copyright: Madame Tussauds Wien
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šport a výživa

„Jediný slovenský športový reťazec, ktorý je tu pre vás 
už 11 rokov! EXIsport je najväčšia sieť predajní so športovou 
módou a športovými potrebami na Slovensku“. 

Exisport

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA

Až 31 predajní a e-shop ponúka športové ob-
lečenie, obuv a zariadenie na všetky športy 
pre dospelých aj deti, od náročnejších zákaz-

níkov k športovcom, ktorí ešte len začínajú. 
Vytvárame vlastné značky, ktoré si našli ob-
ľubu u množstva zákazníkov na Slovensku 

a  dovážame svetoznáme značky: Authority, 
Salomon, Under Armour, Everett, Reebok, Do-
lomite, Craft a ďalšie.“



strana68

móda, textil

Speroni - exkluzivita 
aj na nohách
Hovorí sa, že ak móda, tak z Francúzska a ak topánky,
tak jednoznačne talianske. Taliani sú totiž povestní 
svojou náročnosťou na to najlepšie, čo si vieme 
na nohu obuť.

Našu náročnosť nám pomáha napĺňať re- 
latívne dosť kvalitných obuvníckych zna-
čiek na trhu. 

My sme však v Bratislave v priestoroch Tat-
racentra objavili jeden obchod, ktorý nám, 
úprimne, vyrazil dych. Úslužná obsluha a vo-
ňavá káva dodávala nášmu vyberaniu a skú-
šaniu tú pravú pohodu a luxus. 

Talianska značka Speroni je pánska tradič-
ná ručne šitá celokožená obuv. Pre každý trh 
sa šije na objednávku, takže z každého vyti-
povaného modelu pre Slovensko sa k nám 
dostane iba jeden kus konkrétneho čísla. 
Pre  nás je netradičné, že podrážky sú tiež 
kožené, preto je v krabici, samozrejme vy-
stlanej saténom, priložená aj gumenná pod-

rážka, pre prípadný záujem nového majite-
ľa podlepiť si ich. Úplnou samozrejmosťou je 
tiež to, že každá topánka je uložená v saté-
novom vrecúšku a pribalený je aj značkový 
obuvák. 

Ak by niekto ešte váhal, čo exkluzívne na tej-
to značke je, tak aj to, že na  pár meroch 
štvorcových krásnej predajne od interiéro-
vého dizajnéra Ing. Juraja Česáka nájdete 
pánske topánky z  kože zmije, žirafy, pštro-
sa, z brúsenej kože, prepletanej, rôzne spra-
covanej a upravenej. Topánky sú viac klasic-
ké a elegantné a na výnimočné príležitosti. V 
predajni majú aj vysoko elegantné dámske, 

avšak tie sú v ponuke ako doplnok. Na záver 
ešte jeden, pre nás milý fakt. Okrem otvára-
cích hodín (9-18 hod.) vás majitelia radi ob-
slúžia aj individuálne. Stačí zavolať. 

Kontakt: Speroni Exclusive shoes, 
Tatracentrum, Hodžovo námestie. 

15%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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Spoločnosť  TEMPO KONDELA s. r. o., stabilný a dlhoroč-
ný predajca nábytku, prevádzkovateľ siete 20 predajní 
s nábytkom a internetového obchodu. 

Tempo Kondela

3%
NA CELÝ SORTIMENT

www.egocard.eu

ZĽAVA

Ponúka široký sortiment rôznorodého ná-
bytku do Vášho domu alebo bytu. Sedacie 
súpravy, pohovky, komody, vitríny, kuchy-

ne, stoličky, stoly, obývačky, postele, mat-
race, skrine, detské izby. Príďte sa sami 
presvedčiť do predajní NÁBYTOK TEMPO 

KONDELA. Nábytok za ceny, ktoré si môže-
te dovoliť. www.tempo-kondela.sk
e-shop: www.temponabytok.sk

nábytok
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móda, textil

Spolupráca s poprednými dizajnérmi, ako 
aj  inovatívne materiály použité na výrobu pro-
duktov sa podpísali pod úspech značky Gatta. 
Spokojnosť zákazníkov a kvalita produktov sú 
hlavným cieľom zn. Gatta Kvalita, ktorú pozná 
celý svet, je už dostupná aj slovenským ženám. 
Moderné ženy obľubujú značku Gatta najmä 
kvôli jej originalite, jedinečnosti, a pocitu kom-
fortu. Gatta prináša na trh nadčasové produkty 
vyrobené podľa najnovších módnych trendov. 

V Gatte nájdete najrôznejšie modely pančúch, 
ponožiek, podkolienok a spodného prádla 
pre  celú rodinu. Ak potrebujete nakúpiť pan-
čuchy na akúkoľvek príležitosť, potom by ste 
jej predajne rozhodne nemali vynechať. Nájde-
te tu najhorúcejšie novinky sezóny, ale aj bežný 
pančuchový sortiment pre ženy a deti. Nechý-
bajú tiež špeciálne druhy pančúch napríklad 
na kŕčové žily, pančuchy, ktoré redukujú celu-
litídu, alebo také na ktorých vám nepoletí očko. 
Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že ide o pro-

dukty určené výhradne ženám, v  skutočnos-
ti je Gatta značkou pre celú rodinu. Pre mužov 
je pripravená  kolekcia spodného prádla Gatta 
Underwear for man. Komfortná spodná bieli-
zeň, fukčné materiály, ktoré zabraňujú poteniu 
a v neposlednom rade aj módny vzhľad výrob-
kov, to všetko sú benefity značky Gatta. Vašim 
deťom učaruje kolekcia pančuchových nohavíc, 
ponožiek a podkolienok  Gatta Cottoline. Vyzna-
čuje sa hravými farbami a  kvalitnými mäkkými 
materiálmi.

Dôkazom, že Gatta je naozaj pre všetkých je 
tiež kolekcia športového oblečenia Gatta Active 
a produkty pre tehotné ženy a nevesty.
Novinkou tohtoročnej jesennej sezóny je nád-
herná nadčasová kolekcia dámskeho obleče-
nia, ktorú špeciálne pre Gatta vytvorila talian-
ska módna návrhárka Fiorenza Cavalli.  Nájdete 
v nej pohodlné, ale zároveň odvážne a sexi mo-
dely sukní, šiat a topov, ktoré zdôrazňujú okrem 
ženskosti aj silu, sebavedomie a nezávislosť. 

Je to kombinácia športovej elegancie, pohodlia 
casualu a prírodnej vlny. Fiorenza Cavalli v na-

vrhnutej kolekcii myslela na ženy, ktoré vo svo-
jom povolaní uprednostňujú sukne a kostýmy, 
ale  zároveň nevylúčila ženy, zvyknuté na po-
hodlie a rafinovanosť. 

Značka Gatta pôsobí na európskom trhu už viac ako 
20 rokov. Intenzívny rozvoj a  investície do výroby 
mali za následok, že sa počas tohto obdobia zara-
dila medzi najväčších výrobcov pančúch a  spod-
ného prádla v Európe. 

Gatta

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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wellness, krása, zdravie

Lekárne Apotheke Slovakia sú zákazníkom k dispozícii 
ako miesta prvého kontaktu, kde poskytujeme oporu 
ako i odborné poradenstvo pri liečbe a riešení zdravot-
ných problémov. 

Apotheke Slovakia

8 %
NA VOĽNOPREDAJNÝ 

SORTIMENT

www.egocard.eu

ZĽAVA

Sieť lekární Apotheke Slovakia, a. s.  vznikla 
v roku 2013 a je prevádzkovateľom 26 ve-
rejných lekární. Svojim zákazníkom ponú-
kame rodinné prostredie, profesionálne 
poradenstvo a služby pri predaji liekov a vý-
živových doplnkoch. 

Každé dva mesiace pre našich zákazníkov 
prinášame najpredávanejšie sezónne pro-
dukty za výhodné akciové ceny ako aj kva-
litné produkty privátnej značky. Nájdete nás 
v: Bratislave, Trnave, Pezinku, Nových Zám-
koch, Leviciach, Bánovciach nad Bebravou, 

Brezne, Žiline, Belej, Liptovskom Mikuláši,  
Poprade, Prešove, Gelnici. 

Naše ciele:
• Spokojný pacient/klient je najvyššou 
uznávanou hodnotou a tým podriaďujeme 
všetky naše ciele
• Proaktívny a spokojný zamestnanec je zá-
kladom napĺňania cieľov a poslania 
• Dôvera obchodných partnerov, serióznosť  
obchodných vzťahov 
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Vaša rodinná lekáreň.
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Lyžiarske stredisko sa nachádza 12 km JV 
od Martina v pohorí Veľká Fatra. Svojou širo-
kou ponukou tratí je vhodné najmä pre rodi-
ny s deťmi, začiatočníkov a menej náročných 
lyžiarov, ale i pre snowboardistov. Stredisko je 
zaradené do kategórie štvorhviezdičkových. 
V  Jasenskej doline na Kašovej sa nachádza 
5 lyžiarskych vlekov a štvorsedačková lanovka 
s celkovou prepravnou kapacitou 5000 osôb/
hod. Prevádzka v  stredisku je denne 9:00 – 
16:00 a večerné lyžovanie 16:30 - 20:00 hod. 
Všetky zjazdovky sú mechanicky zasnežova-

né a ozvučené. Stredisko LEHOTA sa nachá-
dza v strednej časti Jasenskej doliny (1 km 
východne od strediska KAŠOVÁ). Lyžiarske te-
rény sú vhodné pre náročnejších lyžiarov. Sva-
hy sú upravované, ale závislé od snehových 
podmienok - v  stredisku nie je vybudovaný 
zasnežovací systém. Vlek TATRAPOMA je dlhý 
700 m s prevýšením 170 m. Prepravná kapa-
cita je 700 os./hod. Priamo pri  vleku sa na-
chádza parkovisko. „Sme veľmi dobre dostup-
ným strediskom, vhodným najmä pre rodinnú 
lyžovačku. Z Vrútok a Martina sa návštevníci 

k nám dovezú aj skibusom. Atrakciou na Ka-
šovej je snowtubing, zaujímavé sú aj vychádz-
ky na snežniciach. Naše stredisko je vyhľadá-
vaným miestom pre organizovanie lyžiarskych 
kurzov za výhodné ceny,“ vraví Jana Mikušá-
ková, marketingová riaditeľka strediska.

cestovanie, ubytovanie

Dobrá dostupnosť, bezplatné parkovanie priamo 
pri vlekoch a ponuka zjazdových tratí rôznej obtiažnosti. 
To všetko ponúka stredisko Jasenská dolina. 

Jasenská dolina

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA
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Tradičná viedenská 
pekáreň v Bratislave 

Len to najlepšie je náš každodenný chlieb.
Naším cieľom je prinášať zákazníkom len 
to  najlepšie. Pri výrobe chleba, tradič-
ných i  netradičných pekárenských dob-
rôt, či príprave rýchleho občerstvenia po-
užívame len suroviny tej najvyššej kvality. 
Samozrejmosťou je absolútna čerstvosť 

našich výrobkov.Všetky naše chlebíky sú 
vyrábané z prírodného kvásku, v našej po-
nuke nájdete aj zdravé špaldové produkty. 
Prémiová značka chlebov "Meisterstück" 
reprezentuje prvotriedne pekárenské vý-
robky pečené v tradičnej kamennej peci. 
Nezabúdame ani na vegetariánov, vegá-

nov, či zákazníkov s intoleranciou na lepok. 
U nás si vyberie naozaj každý. Začnite deň 
s našimi dobrotami. Už od siedmej rána si 
môžete u nás vychutnať čerstvý chrumka-
vý chlebík, voňavú bábovku alebo chutnú 
bagetu. Náladu Vám dozaista vylepší chre-
novník i tvarožník. 

História tradičnej viedenskej pekárne Ankerbrot je 
úzko spätá so samotným hlavným mestom našich 
susedov a siaha až do roku 1891. V súčasnosti je  ANKER 
so svojimi 140 filiálkami najväčšou pekárenskou sieťou 
v Rakúsku. Na Slovensku ANKER pôsobí od roku 2012, 
v Bratislave na jeseň otvára už svoju štvrtú pobočku. 

10%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA

gastronómia, potraviny
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Spoločnosť APLEND vznikla za účelom zvýšiť 
úroveň poskytovaných služieb v hotelierstve 
ako aj v gastronómii a zároveň spropago-
vať Slovensko ako krajinu kde sa oplatí prísť 
na dovolenku. 
Naša spoločnosť má pro-klientsky prístup 
s kvalitným ubytovaním a personálom. Toto 

všetko je potrebné nato aby zákazník strá-
vil “Dovolenku na Slovensku s úsmevom”. 
APLEND sa zapája do rôznych projektov 
v rámci regiónov ako napr. Tatry v Pohybe. 

Sme členom ZCR VT ako aj OOCR VT, kde sa 
pravidelne zúčastňujeme na stretnutiach 

a  svojou účasťou ako aj nápadmi prispie-
vame regiónu. Sme najväčšia aparthotelová 
spoločnosť v rámci Vysokých Tatier a pod-
ľa štatistík časopisu TREND sme 3. najväčší 
ubytovateľ na Slovensku a to iba za 5 rokov 
pôsobenia na trhu.

cestovanie, ubytovanie

APLEND ponúka kvalitné ubytovanie za rozumnú cenu 
v najlepších lyžiarskych a turistických strediskách 
na Slovensku ako napr. Vysoké Tatry, Donovaly, Malatiny 
alebo Martinské hole. 

Aplend

10%
NA UBYTOVANIE

www.egocard.eu

ZĽAVA
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kultúra, umenie, antikvariát

Tento mimoriadne atraktívny plne klima-
tizovaný divadelný priestor s odstupňova-
ným hľadiskom v tvare arény s kapacitou 
350 miest bol a je často využívaný na pre-
zentáciu a obchodné prednášky mnohých 
spoločností s využitím tlmočníckeho za-
riadenia a veľkoplošnej projekcie. 

Výhodou tohto divadelného priestoru 
je, že sa nachádza v centre Bratislavy 
s dostatočným množstvom parkovacích 
miest (450). Klimatizované!

Kapacita plne klimatizovaneho divadla je 
350 variabilných miest (možnosť upraviť 
sedadlá podľa Vášho uváženia). Sála je 
vhodná na   konferencie, mítingy, semi-
náre, slávnostné hodnotenia, či kultúrne 
vystúpenia.

Vstupenky, predstavenia a moderovanie 
podujatí je možné si vyčerpať na území 
celej SR, keďže Produkcia GEDUR je je-
diné zájazdové hudobné divadlo na Slo-
vensku.

V roku 2004 vzniklo v spolupráci s finančnou skupinou 
Wüstenrot vynovené Teatro Wüstenrot, ktoré rozšírilo 
svoju programovú štruktúru o detské a mládežnícke 
programy, o hudobné večery, hosťovanie divadiel... 
Radi by sme   ponúkli všetkým priaznivcom kultúry 
možnosť nájsť si to pravé pre seba.

Teatro 
Wüstenrot

20%
NA PREDSTAVENIA

www.egocard.eu

ZĽAVA

Teraz aj VY môžete stáť na doskách, ktoré znamenajú svet.
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cestovanie, ubytovanie

CK SAFFARI s kompletnými outgoingovými, inco-
mingovými službami, ponúka Vám všetky prednos-
ti cestovnej kancelárie, ktorá pozná želania svojich 
klientov a pristupuje k nim flexibilným a osobným 
spôsobom, ponúkajúc od tradičných až po komplex-
né služby cestovného ruch od roku 1991.

Cestujete s nami 
už 23 rokov

15%
NA OSTROV THASSOS

www.egocard.eu

ZĽAVA
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cestovanie, ubytovanie

Vzhľadom na mnohoročné skúsenosti sa 
prikláňame k „SLOW“ turizmu. Jedná sa 
o  spomalenie tempa v cestovnom ruchu 
a záruku znovuobjavovania seba samého. 
To je synonymom pre hlbšie skúsenosti, 
lepšie kultúrne porozumenie a poznanie. 

Na nasledovných stránkach Vám pred-
kladáme naše produkty v ktorých nájdete 
návrhy programov ponúkajúcich možnos-

ti na  „objavovanie“. Pri  realizácii Vašich 
predstáv a želaní sme Vám radi k dispozí-
cii. Pre firmy: Vieme, aké je v obchodnom 
živote dôležité zanechať dobrý dojem a prí-
jemný pocit po absolvovaní firemnej akcie. 
Darujte partnerom nevšedný zážitok, ktorý 
Vašu firmu odlíši od konkurencie! 

More s dušou, ľudia so srdcom, príbe-
hy s  vášňou  ... to je grécky ostrov Thas-

sos  Špecializujeme sa na ostrov Thassos 
od roku 1993 a pribúda čoraz viac našich 
klientov, ktorí sa z „turistov“ menia na „do-
morodcov“ a navštevujú ostrov už po nie-
koľkýkrát. „Poznávacím znamením“ ostro-
va Thassos sú zelené lesy, striebristé 
olivovníky, jedinečné zálivy, pôvabné plá-
že, tyrkysové more, ktoré ponúkajú záži-
tok nevšednej intimity zo spojenia prírody 
s človekom!
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partneri

OSLAVY V KIDSHOUSE
Zbavte sa starostí spojených s organizáciou 
narodeninovej či meninovej oslavy pre svo-
jich najmenších. Ponúkame vám oslavy 
v  uzavretých salónikoch v štýle disco, ta-
jomného čarodejníctva, či v úžasnom pros-
tredí rozprávkového lesa. A to všetko presne 
podľa vašich požiadaviek.

7%
NA KVARTÁLNE ČLENSTVO

www.egocard.eu

ZĽAVA

APPLE MUSEUM
Apple Museum je prvé múzeum svojho 
druhu v Českej republike, ktoré bolo nedáv-
no otvorené v Husovej ulici v centre Prahy. 
Môžete tu nahliadnuť do nedávnej minulosti 
a vžiť sa do doby, kedy Steve Jobs zostrojil 
spolu so Stevom Wozniakom v garáži svojich 
rodičov prvý osobný počítač značky Apple.

Uvidíte, ako sa jablčná rodina rozrastala, 
ako prinášala svetu ohromujúce novinky 
a pochopíte, prečo si podmanila desiatky 

miliónov ľudí po celom svete. Bol to práve 
Steve Jobs, jedinečný vizionár a  geniálny 
obchodník, ktorý naučil svojich spolupra-
covníkov myslieť inak. Chcel zmeniť svet 
a podarilo sa mu to. Expozícia sa nezame-
riava len na Apple ako taký, ale aj na spo-
ločnosti NeXT Computer a Pixar, ktoré Jobs 
po odchode z Applu založil. 

Vďaka interaktívnemu sprievodcovi pre-
loženému do  ôsmich jazykových mutácií 
môže v podstate ktokoľvek načerpať detail-
né informácie o každom z vystavovaných 

exponátov, ktoré sú bez výnimky originály. 
Apple Museum sídli v meštianskom dome, 
ktorý patrí k najpozoruhodnejším stavbám 
na Kráľovskej ceste. 

História pivničných priestorov, ktoré slúžia 
k  výstavám diel súčasných slovenských 
umelcov, siaha až do 12. storočia. Pre deti 
a študentov je Apple Museum skvelou prí-
ležitosťou, ako získať veľa informácií o re-
volučnej značke a v kontraste s modernými 
technológiami nahliadnuť do  románskych 
pivníc starej Prahy.

15%
NA VSTUP

www.egocard.eu

ZĽAVA

15%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA

Nová podlaha bude súčásťou prostredia, 
v ktorom žijete a oživí váš byt alebo kan-
celáriu. V predajniach BRENO toto dobre 
vedia a preto tu máte naozaj z čoho vy-

berať! Sieť špecializovaných predajní sa 
vám totiž už niekoľko rokov snaží byť pri 
takom dôležitom výbere, čo najblížšie  
a preto ich predajne nájdete vo väčšine 

veľkých miest na Slovensku a to predo-
všetkým v Nitre, Trnave, Trenčíne, Brati-
slave, Martine a v Žiline.
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partneri

10%
NA SENDVIČE

www.egocard.eu

ZĽAVA

Platí v: Subway, Veľká okružná 2733/59, 01001 Žilina, Subway, Toryská 5 (OC Galéria), 040 01 Košice.

ZĽAVA NA VŠETOK TOVAR10%
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NÁRADÍČKO

Kvalitné náradie svetoznámych značiek 
ako sú: MAKITA, BOSCH, REMS, DYTRON, 
DOLMAR, ROTHENBERGER, NAREX, 
RIDGID, DREMEL, HERON, IRWIN, KNIPEX, 
FORTUM, HULTAFORS, WAGNER; a mnoho 
iných overených značiek náradia. 

partneri

Penzión Vila park

Vila Park je penzión útulný, štýlový, rodin-
ného charakteru, s nádherným výhľadom 
na prekrásnu panorámu tatranských štítov. 
Nachádza sa v centre Tatranskej Lomnice, 
vo východnej časti Vysokých Tatier.

ZĽ
AV

ANA UBYTOVANIE

10%

partneri

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

2%
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partneri

Austria Trend Hotel Bratislava
všetko je o štýle

www.holenie.sk

Všetko pre Váš pobyt v prírode. Outdoorové oblečenie 
a výbava pre turistiku, kemping a horolezectvo.

Pri príchode už z diaľky spozorujete charakteristické podsvietené 
okenné rámy Austria Trend Hotela Bratislava v tvare poštových 
známok. Po vstupe do Lobby sa ocitnete v úchvatnej atmosfére 
štýlu a pôvabu. Exkluzívny štýl, ktorý sa odráža vo všetkých izbách 
a  apartmánoch, robí Austria Trend Hotel Bratislava unikátnym. 
Všetko pohodlie, na  ktoré môžete pomyslieť, vynikajúci servis, 
wellness a  skvelá kuchyňa spravia z Vášho pobytu u nás osobitý 
zážitok. Austria Trend Hotel Bratislava bol otvorený v roku 2009 a je 
situovaný priamo v centre Bratislavy na začiatku pešej zóny. 
www.austria-trend.at

Základné fakty: 199 izieb • Executive Lounge • Prémiová kategória 
• Unikátny dizajn

Ponúkame najširší výber klasického holenia na sloven-
skom trhu zahŕňajúci najkvalitnejšie, známe aj menej zná-
me mydlá a krémy na holenie, pomády a nechýbajú ani pro-
dukty pre starostlivosť o fúzy a bradu, ďalej britvy, klasické 
(ručné) holiace strojčeky, žiletky a štetce na holenie.

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

5%

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%

ZĽ
AV

ANA UBYTOVANIE

5%

www. xTrek.sk
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partneri

Home & DesignChopin Hotel Bratislava ***

www.letnyhit.sk

www.solarbunny.eu

Objavte s  nami čaro nábytku a  doplnkov z  exotických 
prírodných materiálov. Teak, mango, ratan na mieru vašej 
predstave. Dovážame produkty z  Indonézie, Malajzie 
a ďalších krajín, ktoré prinesú do vašich domovov jedinečnú 
krásu a nadčasový dizajn. www.homeanddesign.sk

Moderný 3-hviezdičkový hotel, ktorý sa nachádza v tesnej 
blízkosti bratislavského letiska, obchodného parku Avion 
Shopping Park je výbornou voľbou pre obchodných cestujúcich. 
Disponuje konferenčnými priestormi s kapacitou do 328 osôb 
a 24hodinovým lobby barom. www.chopinhotel.sk

Vitajte v našom internetovom obchode Letnyhit.sk. V našej po-
nuke máme tie najpopulárnejšie slnečné okuliare v rôznych far-
bách - pilotky, wayfarer, clubmaster, shutters shades. V ponuke 
máme aj rôzne štýlové módne doplnky napr. listové kabelky,-
plátené tašky, náramky proti urieknutiu a náramky priateľstva.

Solárne nabíjačky, šetrenie vody, úspora tepla alebo kvalitné 
solárne osvetlenie... ak máte radi šikovné technológie, ktoré 
pomáhajú zvyšovať sebestačnosť a šetria Vaše peniaze, 
navštívte internetový obchod Solárneho Králička plný 
zaujímavých ekoproduktov.

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

5 %ZĽ
AV

AZ PULTOVÝCH CIEN

10%

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%

BergHOFF
dizajnové a kvalitné výrobky 
kuchynské a stolové potreby 
dostupné pre všetkých.

Spoločnosť BergHOFF kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov. 
Naše výrobky sú určené pre profesionálne i domáce použitie, 
ako aj pre nadšencov gastronómie. Pútajú pozornosť 
inovačným dizajnom, ktorý právom dosiahol medzinárodné 
uznanie, čo potvrdzuje množstvo získaných medzinárodných 
cien a uznaní. Ponúkame výrobky v optimálnom pomere 
„cena/úžitok“: prvotriedna kvalita a dizajn za prijateľnú cenu. 
Naša pozícia sa odráža v oficiálnom, aktívne podporovanom 
slogane firmy: „Dostupná kvalita a dizajn“
www.berghoff.sk

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

8%
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partneri

www.doplnkyvbyte.sk

www.koikapor.sk

Kvalitné značkové bytové doplnky - vázy, taniere, jedálenské 
súpravy, misky, kvety...

KOICentrum - Záhradné jazierka, technika, fólie, krmivá 
i okrasné Koi kapre.

ZĽ
AV

ANA VYBRANÝ TOVAR

5%

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%

www.mackoviahracky.sk

Mackovia Hračky sú čarovný obchod plný hračiek pre malé i veľké deti. V našej ponuke 
nájdete detské domčeky s dvojitými stenami pre vyššiu odolnosť, vybavené anti ÚV filtrom, 
ktorý chráni farby pred poškodením slnkom. Ponúkame vám kvalitné detské šmykľavky 
tiež s  anti ÚV filtrom, ktoré hravo doplníte kvalitnými pieskoviskami s  prekrytím. 
Trojkolky značky Smart Trike sú našou pýchou, môžu slúžiť ako otvorený kočiarik a rastú 
s dieťaťom až do troch rokov, navyše sú ovenčené svetovými oceneniami a certifikátmi. 
Nezabúdame ani na zručnosť detí, ktorú si môžu cibriť v detských kuchynkách s reálnymi 
zvukmi a  svetlami. Pre maličké deti máme stavebnice, hudobné hračky, rozprávkové 
kocky, pomôcky na chodenie i kvalitné odrážadlá, všetky veci sú vyrobené zo zdravotne 
neškodných materiálov.  Väčšie deti si prídu na svoje pri skladaní puzzle, športových hrách 
určených do exteriéru alebo stolných hrách. Všetky hračky pochádzajú od európskych 
výrobcov, najmä z Francúzska, vyznačujú sa vysokou kvalitou a odolnosťou. Množstvo 
z hračiek určených na hranie vonku je vybavených anti ÚV filtrom, ktorý zaručuje, že slnko 
farby nevyťahá a celé roky budú hračky vyzerať ako nové. 

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

5%

www.nechtovyraj.sk
Tu nájdete všetko pre krásne nechty. Tovar pre gélové, akrylové 
aj prírodné nechty. Tak isto tu nájdete dekoratívnu kozmetiku 
Essence, Catrice... Kamenný obchod a eshop s obrovskou 
ponukou za najlepšie ceny. Zasielame do 24 hodín.

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%

PRVÁ BRATISLAVSKÁ POHREBNÁ
Prvá Bratislavská Pohrebná pôsobí  v oblasti pohrebníc-
tva, viazania kvetinových darov a maximálne profesionál-
nej úpravy zosnulých už niekoľko desaťročí. 
www.pohrebnasluzba-bratislava.sk

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

15%
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partneri

Hotel Máj Piešťany ***

www.lussy.sk/www.lussy.cz

www.vonaj.eu

Trekland

Trekland je sieť špecializovaných outdoorových predajní 
so  širokým výberom tovaru na turistiku, horolezectvo, 
kempovanie, cestovanie a iné outdoorové aktivity. Nájdete 
u nás široký sortiment tovaru od značiek Millet, Julbo, Fjällräven, 
Care Plus, Petzl, Hanwag a mnoho ďalších. www.trekland.sk

Chuť Piešťan (Bahno, síra a horúca voda)
Kúpeľný pobyt s dôrazom na využitie veľmi účinných zábalov 
z liečivého prírodného sírnatého bahna a  vodoliečebných 
procedúr. www.hotelmaj.sk

Erotické pomôcky a sexi spodná bielizeň pre každého.

Nedajte sa dobehnúť feikami! Stavte na originalitu v parfumérii 
Vonaj.eu, ktorá je tu s Vami už 3 roky.

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

5 %

ZĽ
AV

ANA OZDRAVNÝ POBYT

15%

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

5%

Creperie

www.kupelne-wc.sk

Vitajte v najväčšej palacinkárni v Bratislave. Už 10 rokov po-
núkame špeciality francúzskej kuchyne crepes pre milovníkov 
sladkých, slaných a mäsových palaciniek. www.creperie.sk

Internetový obchod je špecializovaný e-shop, kde nájdete lac-
né a kvalitné umývadlá, vodovodné batérie, sprchy a sprchové 
kúty, WC, pisoáre, bidety, vane a kúpeľňový nábytok značiek 
Jika, KLUDI, Alcaplast, Laufen, Roca, Ravak, Geberit a iné.

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

3%
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Magiclook.sk 

Radi sa obliekate skutočne štýlovo? Chcete 
sa svojím odevom odlíšiť od väčšiny? Pred-
stavujeme Vám internetový obchod magiclo-
ok.sk -  Vaše nové miesto módnej inšpirácie 
a nákupných možností. Magiclook.sk je au-
torizovaný predajca značiek Desigual, An-
gels Never Die a Melissa. Jeho hlavnou fi-
lozofiou je,, Vyzdvihnúť čaro a osobné kúzlo 
ženy„ Pri kávičke, v kresle alebo rovno v po-
steli sa môžete nechať inšpirovať viacerými 
módnymi kreáciami. Internetový obchod Vám 
zaručuje intimitu, pohodlie i dostatočný čas 
pri  vyberaní. Hľadáte niečo na každodenné 
nosenie, do práce alebo na večer - do spo-
ločnosti? Určite si vyberiete z pestrej ponuky 
tričiek, šiat, nohavíc či kabátov. Nechýbajú 
ani obľúbené dámske doplnky - kabelky, pe-
ňaženky, šatky či plavky a obuv.

Farebne - hravé ,, Desigual„
Španielska módna ikona, ktorá vyvoláva 

eufóriu pocitov a emócii. Je veselá, nevšed-
ná, farebne-hravá a so zmyslom pre humor. 
Pri svojej tvorbe využíva rôzne umelecké 

techniky ako 
patchwork či 
grafity. Kaž-
dý jej módny kúsok je luxusne originálny 
a skutočne iný. Sofistikovane - ženské 
,, Angels Never Die„ Francúzsko-turec-
ká múza, o ktorej sme snívali...predstava 
zahalená v záhybe látky. Individuálna, ex-
presívna a nesmrteľná. Kombinácia pun-
ku a tradičnej ľudovej tvorby Vás nene-
chá chladnými. Rozprestrite krídla fantázie 
a zažite anjelsky dotyk priamo na zemi.

Voňavé a prispôsobivé ,, Melissa„
Brazílska lahôdka - topánky vyrobené špe-
ciálnou technológiou striekaného plastu. 
Patentovaný vynález, ktorého výsledkom je 
tzv. melflex. Vďaka nemu sú topánky 100% 
Recyklovateľné, prispôsobivé, vodeodolné 
a hypoalergénne. Navyše krásne voňajú 
a  ich životnosť je slušne dlhá. Čo môžete 
od Magic Look očakávať? Unikátnosť a ori-
ginalitu. Zákaznícku podporu 7 dní v týždni. 
Tovar skladom. Expresné doručenie.

FAMON classic fashion 

Predaj značkovej módy pre náročných. Ten 
najlepší výber z  renomovaných nemec-

kých značiek ako GERRY WEBER, BETTY 
BARCLAY, ZERRES pre dámy alebo OLYMP, 
CARL GROSS, DIGEL, CAMPIONE pre pá-
nov. Presvedčte sa v troch našich predaj-
niach v Žiline a v Poprade. www.famon.sk

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

5%
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Kabelky 
a topánky 
Široký výber štýlových do-
plnkov, kabelky-topanky, ex-
kluzívna obuv, čižmy, športo-
vá, spoločenská, trendová. 

Exkluzívne kabelky, peňažen-
ky a veľa iných štýlových do-
plnkov v značkách: Tamaris, 
Marco Tozzi, Caprice, Josef Se-
ibel, s.Oliver, Big Star, Rieker. 

www.kabelky-topanky.sk

partneri

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

5%

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

5%

KABELKY        TOPÁNKY.sk
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Biosvet 

Chcete zdravo žiť, ale 
neviete ako na to? Nemá 
Vám kto poradiť? Radi Vás 
usmerníme!

Predajňa BioSvet sa nachádza v Nových 
Zámkoch na ulici M. R. Štefánika 6, pria-
mo na pešej zóne v blízkosti cukrárne Pet-

ruška a reštau-
rácie Country. 
Pre zákazníkov 

mimo Nových Zámkov máme k dispozícii 
e-shop: www.biosvet.info.

V našej ponuke nájdete:
- široký sortiment zdravých potravín 
 v BIO a RAW kvalite
- bezlepkový, bezlaktózový, DIA, 
 vegetariánsky a vegánsky sortiment
- paleo výrobky a makrobiotické potraviny
- kvalitnú ekodrogériu, prírodnú kozmetiku 
- sortiment pre mamičky 
 a deti v BIO a EKO kvalite
- výživové doplnky pre zdravie a šport

Unikátom našej ponuky sú hotové bez-

lepkové jedlá z českej a indickej kuchy-
ne, diétne cestoviny Shirataki a výrobky 
s receptúrou podľa princípov Dukanovej 
diéty. Ponúkame pestrý sortiment výrob-
kov od slovenských distribútorov a záro-
veň podporujeme spoluprácu s malými 
rodinnými podnikmi. Väčšinu ponúka-
ných produktov testujeme na sebe, na-
šich rodinných príslušníkoch a známych, 
aby sme Vám mohli poskytnúť čo najkva-
litnejší a najzaujímavejší, vždy nový sor-
timent. Nešetrite na svojom zdraví. Na-
všívte našu predajňu a e-shop a Vaše telo 
sa Vám odvďačí. Tešíme sa na Vás. Tím 
predajne BioSvet.

Henry shop 

Predajňa a e-shop, ktorá po-
núka originálne náhradné die-
ly na vozidlá Ford, oleje a nápl-
ne na všetky značky vozidiel. 

Špecializujeme sa na náplne do automa-
tických prevodoviek, rozvodoviek a špeciál-
nych hydraulických rozvodov. Vykonávame 
odborné školenia na motorové a prevodové 
oleje, normy olejov, správny výber a vhodná 
doba výmeny ATF olejov. Dovoz aditív do pa-
liva pre benzín a naftu, čističov DPF filtrov 
a špeciálnych mazív. Zľava: 8% na tovar

Web: 
www.henryshop.sk

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

8%

partneri

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

3%
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ZĽ
AV

ANA VŠETKO

7%-10%

JEAN LOUIS 
DAVID
JEAN LOUIS DAVID sveto-
vá značka v kaderníctve je 

prvým francúzskym salónom 
svojho druhu na Slovensku.

Nová kolekcia Jean Louis David jar/leto 2016 
Urban Games –„Mestské hry“– je plná adre-
nalínu. Touto olympijskou sezónou sa trendy 
nesú v duchu športu, rocku a sexi vzhľadu 
a právom si zaslúžia prvé miesto na pódiu. 

Grafické stri-
hy, jemné línie, 
farby plné hĺb-
ky a odlesky plné šmrncu, účesy inšpirova-
né 80-tymi rokmi, beh za štýlom môže za-
čať! KADERNÍCKY SALÓN, DO KTORÉHO SA 
CHODÍ BEZ OBJEDNÁVKY! 
www.jld.sk

Fotky na torty
Váš špecialista v oblasti jedlej tla-
če. TOP kvalita, bezlepkové jed-
lé obrázky, vhodné pre celiatikov, 
vegetariánov a vegánov.

www.fotkynatorty.sk 

partneri

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%



strana 89

ZĽ
AV

APRI NÁKUPE NAD 30 €

7%

Milishop
Predajňa Milishop je špecia-
lizovaný obchod so šperkami 

z drahých 
k a m e -
ňov a zo 

súčiastok CRYSTALLIZE DTM 
SWAROVSKI ELEMENTS. 

Ponúka taktiež výrobky zo striebra, po-
lodrahokamy, perly, koraly, jantár, 
ale aj ezoterické produkty (napr. orgoni-
ty) a  darčekové predmety. Ďalej robíme 
čistenie a opravu šperkov, viazanie perál, 

expe r t í znu 
činnosť, ur-
čenie a  oce-
nenie minerálov, rozbory historického 
stavebného kameňa a šperkov. Zaobe-
ráme sa aj predajom čističov šperkov, 
mincí a bižutérie americkej značky Con-
noisseurs. 

Predajňa: MILISHOP,  Autobusová sta-
nica, Mlynské Nivy 31, nadchod 1. po-

schodie, autobusové nástupište č. 41, 
821 09 Bratislava. 

IČO: 17385067 v zastúpení: RNDr. Mi-
roslav Lipovský, email: mili@mili.sk, tel: 
0905 302 335, 0948 302 335 obchod-
né meno: RNDr. Miroslav Lipovský - MILI.

Krajina 
hračiek
Už viac ako 20 rokov nadchýnajú hračky 
od Legler deti v celej Európe a sprevádzajú 
ich pri hre, učení a raste. Legler kladie dô-
raz na to, aby ponúkal dobré, ale cenovo do-
stupné hračky - ani podradnú kvalitu, ani 
predražené výrobky. Tak vznikol za tie roky 
jeden z  najväčších sortimentov drevených 
hračiek v  Európe s jedinečným pomerom 

medzi cenou a kvalitou. Všetky výrobky sú 
dôkladne preskúmané a spĺňajú prísne eu-
rópske smernice normy EN 71. Vitajte v na-
šom eshope www.vlacikypredeti.sk Nájdete 
tu vláčikodráhy ako i príslušenstvo k ním - 
koľajnice, točnice, dielne, depá, vláčiky, všet-
ko v  jednom eshope. Všetky značky, ktoré 
ponúkame môžete navzájom kombinovať 
so značkami Bino, Bigjigs, Brio, Ikea, Janod, 
Legler, Maxim, Mentari, Woody, Woto, Tho-
mas, Kidkraft či Tesco. Vláčiky ako i ostatné 
komponenty spĺňajú všetky normy EU. Vitajte 
v našom e-shope www.najlacnejšiepredeti.
sk. Nájdete tu všetko čo potrebujú mamič-

ky pre svojich 
drobčekov. Náj-
dete tu koje-
necké oblečenie, kojenecké potreby,  kočíky, 
autosedačky, jedálenské stoličky ale i hračky 
a drobnosti pre vaše zlatíčka a mnoho iného.

Shooos.sk
Obchod so štýlovou obuvou a  teniskami. 
Nájdete ho na Miletičovej 5, 821 08 v Brati-
slave. Na výber sú tenisky značiek Converse, 
Palladium Boods, Adidas Originals, Onitsuka 
Tiger, Salomon a mnohé iné.

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

15%

partneri

ZĽ
AV

APRI NÁKUPE NAD 30 €

20%
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Oxford 
Bookshop
Sme kníhkupectvo oriento-
vané výhradne na predaj cu-
dzojazyčnej literatúry v šies-
tich významných európskych 
jazykoch. 

Špecializujeme sa na ich učebnice, 
no ponúkame aj široké spektrum belet-
ristických diel od klasiky až po aktuálne 
tituly a autorov. Našim akademicky orien-
tovaným klientom prinášame aj kolekcie 
kníh z rozmanitých vedných odborov.

Olivia shoes 
OLIVIA SHOES, s. r. o je dcér-
skou spoločnosťou firmy Ce-
der shoes s. r. o. Venuje sa vý-
robe a predaju obuvi a pôsobí 
na Slovensku a  v  okolitých 

krajinách. 

Firma spočiatku predstavila topánky znač-
ky OLIVIA SHOES iba na Slovensku. Najmä 
lodičky tejto značky však zaznamenali sku-
točný úspech. Zákazníčky si obľúbili najmä 
ich mäkkosť. Ženy sa v nich cítili ako v pa-
pučkách. Dobré meno značky OLIVIA SHO-
ES sa rýchlo prenieslo aj za hranice. V sú-
časnosti sa topánky tejto značky predávajú 
na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Poľ-
sku. Topánky OLIVIA SHOES sa vyrábajú 
z pravej kože, aby ste sa v nich cítili príjem-

ne aj po celodennom nosení.  Samozrej-
mosťou je aj to, že všetky modely značky 
Olivia si môžete kúpiť pohodlne na interne-
te. Pre online zákazníkov spoločnosť priná-
ša nákup bez rizika. 
Ak by Vám aj obuv nesadla, kuriér ju prí-
de od  Vás bezplatne vyzdvihnúť a doru-
čí Vám správnu veľkosť. Na vrátenie alebo 
výmenu poskytuje spoločnosť zákazníkom 
až 180 dní. Spoločnosť OLIVIA SHOES, s. r. o 
sa nachádza v Nitre, presnejšie na ulici Dol-
nozoborská 14. V Nitre sídli aj spoločnosť 
Ceder shoes a partnerská značka GROSSO, 
ktorá vyrába kabelky. Značka OLIVIA SHO-
ES sa snaží byť vždy „in“. Firma za touto 
značkou sleduje najnovšie módne trendy 
a každoročne sa snaží svojim zákazníčkam 
pripraviť nové aktuálne kolekcie. Najnovšie 
sa v súčinnosti so značkou GROSSO pri-
pravujú kolekcie topánok a kabeliek, ktoré 
spolu dokonale ladia. Web: 

www.svettopanok.sk

partneri

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

15%

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

5%
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BEQUEM
Sme firma, ktorá vie, že po-
riadne odvedená práca si vy-
žaduje kvalitné ochranné pra-
covné prostriedky. Preto je 
našou prioritou vám poskyto-
vať výlučne produkty vysokej 
akosti od overených dodáva-
teľov, ktoré ponúkame za vý-
hodnú cenu. 

Náš neustále rozširujúci sa sortiment za-
hŕňa nielen pracovné odevy, pracovnú 
obuv a  príslušenstvo, ale plne uspokojí 
aj priaznivcov turistiky či vychádzok. 

Ku značkám, ktoré môžete nájsť 
v našej ponuke patria: 

• Pracovná obuv LEWER, vyrobená z vy-
sokokvalitných európskych materiálov, 
zabezpečuje vďaka špeciálnemu postu-

pu výroby po-
hodlné nosenie 

bez nepríjemnho pocitu z oceľovej špice. 
O kvalite svedčí aj nulový počet reklamá-
cií počas minulého roka pri viac ako 800 
predaných kusoch topánok.
 
• Zdravotná obuv Barea je vďaka precíznos-
ti svojej výroby a individuálnemu prístupu 
k odberateľom lídrom na slovenskom trhu 
vo svojej kategórii. Jej produkty sú vhodné 
najmä pre oblasť potravinárstva, no využíva-
jú sa aj v elektronike či zdravotníctve. Pri ob-
jednávke obuvi značky LEWER a BAREA sme 
schopní zabezpečiť výrobu na mieru a tak-
tiež výmenu kus za kus, ktorá patrí medzi 
naše výnimočné služby na trhu.

• Český výrobca pracovnej obuvi VM 
sa hrdí certifikátom prvého stupňa TOP 
CZECH QUALITY. Vďaka snahe prinášať 
neustále niečo nové, nevšedné a nad-
priemernej kvality je často prirodzenou 
voľbou zákazníkov. Ponuka nášho e-sho-
pu je plne dostupná aj v kamennej pre-
dajni a takmer všetky produkty sú pripra-
vené ihneď k odoslaniu.

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%

Optika
Naša rodinná firma sa sta-
rá o Váš zrak od roku 1993. 
Ponúkame kontrolu zrako-
vej ostrosti zážitkovou re-
frakciou, následne si u nás 
môžete vybrať zo širokej po-
nuky okuliarových rámov 
rôznych kategórii a  samo-
zrejme Vám poradíme oku-
liarové šošovky na mieru. 

Nájdete u nás slnečné okuliare, oku-
liare pre  šoférov, k počítaču, progre-

sívne, aj jed-

noohniskové. Pokiaľ dávate prednosť 
kontaktným šošovkám,taktiež Vám 
ich radi ponúkneme. Na Vašu náv-
števu sa tešia optičky a optometristky 
Zita a Pavlína. Otváracie hodiny pon-

delok až piatok 900-1200, 1300-1700 so-
bota 900-1200. Inak po dohode na tele-
fónnom čísle 0910 384 271.

partneri

ZĽ
AV

ANA OKULIAROVÚ OBRUBU

10%
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partneri

Propaintball
Chcete zažiť adrenalín a  dobrodružstvo 
ako v akčnom filme na  vlastnej koži? 
PROPAINTBALL Vám ponúka  zábavu 
na  veľkom indoorovom, aj outdoorovom 
ihrisku. 

Môžete si vyskúšať military štýl hrania 
paintballu vo viacerých scenároch, ako 
napríklad klasický deathmatch, obrana 
pevnosti, alebo hra na vlajky, alebo iné 
herné variácie vhodné aj na teambuil-
ding. Zažite adrenalín, na ktorý budete 
ešte dlho spomínať. 

WARLORDS 
V paintballovom klube Warlords si 
môžete vybrať medzi vnútornými, aj 
vonkajšími ihriskami. Čaká tu na vás 

množstvo prekážok, zákopy, kopce, 
zaparkované autá, jednoducho všetko, 
čo dotvorí atmosféru akčnej počítačo-
vej hry. Prídite si zahrať paintball v bez-
konkurenčných podmienkach, s  kva-
litným vybavením a kedy len  chcete. 

Už ž iadne 
obmedzenia 
kvôli poča-
siu, alebo tme. U nás si zahráte vždy, 
24/7, počas všetkých ročných období. 

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%

ZĽ
AV

ANA VŠETKO

10%

propaintball.sk

warlords.sk



5%
NA VŠETKO

www.egocard.eu

ZĽAVA

Heslo: SUPER ZOO – všetko pre Vaše zvieratká 
vyjadruje osobný vzťah zakladateľa – majiteľa 
spoločnosti k zvieratkám, ktorý je postavený na 
celoživotnom koníčku. Venuje sa im od detstva 
s plným zanietením a za tie roky spoznal, čo 
zvieratká potrebujú k spokojenému životu a ako sa 
o nich postarať. Túto vášeň sa snaží predávať ďalej 
všetkým svojim zamestnancom, aby mali rovnaký 
prístup ku každému zákazníkovi ako má on sám. 
Dušan Plaček, zakladateľ a majiteľ spoločnosti.



Staňte sa aj VY 
naším obchodným 
partnerom
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egocard

EGOCARD sa môže stať Vašim silným a sta-
bilným partnerom v ceste za ziskom z pod-
nikania! Našich vyše 50.000 klientov k Vám 
veľmi radi nasmerujeme a  dokonca Vás 
u nich ZDARMA  spropagujeme. 

Ako sa stať partnerom Egocard
Aj tu je to veľmi jednoduché. Registrácia pre 
partnerov EGOCARD je úplne ZDARMA. Vy si 
určíte len výšku zľavy, ktorú viete poskyt-
núť držiteľom kariet Egocard. Pre zapoje-
nie sa do systému Egocard stačí, ak vypl-
níte formulár na našej internetovej stránke. 
Ná základe zapojenia sa do nášho benefit-
ného systému budete zaradení do nášho in-
ternetového katalógu. To však nie je všetko. 
Zdarma získate propagáciu Vašej značky 
cez naše reklamné kanály.

• Zaradenie do katalógu na www.egocard.eu
• Logo v úvodnej sekcii TOP PARTNERI 
 na www.egocard.eu
• Banner na stránkach www.egocard.sk
• Možnosť prezentácie vašej značky 
 v newsletteroch EGOCARD
• Prezentácia Vašej spoločnosti 
 na facebooku EGOCARD
• Možnosť zvýhodnenej propagácie 
 v reklamných kampaniach EGOCARD
• Možnosť súťaží na facebookovom 

 profile Egocard
• Možnosť prezentácie Vašej spoločnosti  
 v printovej i počítačovej verzii časopisu  
 Egocard

Navyše reklama
Benefitný systém Egocard aktívne vymýšľa 
nové formy marketingovej podpory. Často krát 
sa stane, že v rámci špeciálnej akcie spustíme 
krátkodobú kampaň, v  rámci ktorej využije-
me inzertný priestor v rôznych médiách. Ten-
to druh propagácie využívame na zviditeľnenie 
nášho benefitného systému EGOCARD. Zákla-
dom systému ste však VY, naši obchodní part-
neri. Preto zviditeľňujeme aj Vás. To je forma 
dodatočnej reklamy pre Vás, pretože s našim 
logom zvyditeľňujeme aj to Vaše. Pre Vás je 
to dodatočná reklama nad rámec poskytnu-
tej základnej propagácie. Samozrejme stále 
zdarma. Karty Egocard distribuujeme v pr-
vom rade prostredníctvom nášho vlastného 
callcentra. V  rámci telefonátov pravidelne 
menujeme našich obchodných partnerov. 
Tento druh propagácie Vašej značky môže 
byť pre Vás veľmi efektívny, pretože klient 
je nevtieravou formou priamo informovaný 
o Vašich predajniach a činnosti, ktorú vyko-
návate. 

Reklamné kampane Egocard
Egocard ako jediný benefitný systém 
na  Slovensku organizuje reklamné kam-
pane prostredníctvom ktorých zviditeľňuje 
nielen seba, ale aj vybraných obchodných 
partnerov.
Každý obchodník vie, že spustiť veľkú re-
klamnú kampaň nie je jednoduché. Navyše 
je to pre jednotlivca finančne veľmi náročné.
Naše reklamné kampane Vám umožňujú 
zapojiť sa a  za zvýhodnených podmienok 
využiť reklamný  priestor pre Vašu značku.

Váš vernostný program s Egocard
Poďme spolu zrátať všetky vernostné karty 
na našom trhu. Nemožné! V  dnešnej dobe 
sa každý obchod snaží vytvoriť si vlastný 
vernostný program, aby si mohol udržiavať 
klientelu. To však stráca zmysel pri našom 
trhu presýtenom vernostnými kartami. 
Vo Vašej peňaženke sa množstvo vernost-
ných kariet ani nestihne ohriať. V peňažen-
ke klienta totiž zotrvá len používaná karta. 
EGOCARD Vám prináša jedinečné riešenie, 
ako si zachovať Váš vernostný program, za-
traktívniť ho a  zabezpečiť, aby Vaša karta 
s  logom Vašej značke v  peňaženke Vášho 
klienta ostala.

Ako na to? 
Co-brandoaná karta je karta nesúca logo 
najmenej dvoch spoločností. Ponúkame 
Vám možnosť výroby jedinečných kariet 
s dizajnom Vašej značky a s logom Egocard. 
Značka Egocard na Vašej karte bude fungo-
vať ako právo na poskytovanie zliav u na-
šich obchodných partnerov. 
V praxi to znamená, že s Vašou vlastnou kar-
tou si klient uplatní zľavu v tisíckach ďalších 
obchodoch na celom Slovensku. Pri zvýšení 
používateľnosti karty sa zvýši aj čas, ktorý 
karta strávi v peňaženke Vášho klienta. 

Každý obchodník veľmi dobre vie, že z ceny ponúka-
ných produktov a služieb je schopný poskytnúť klien-
tovi určitú zľavu. Prečo to teda nevyužiť pre zvýšenie 
počtu svojich klientov?
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Značka Egocard na Vašej karte bude fungo-
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Zľavy pre Vás v spolupráci s Ego-
card sa môžu stať Vašim silným a sta-
bilným partnerom v  ceste za ziskom 
z podnikania.

AKO SA STAŤ PARTNEROM 

Aj tu je to veľmi jednoduché. Regis-
trácia pre partnerov Zľavy pre Vás je 
úplne zdarma. Vy si len určíte výšku 
zľavy, ktorú viete poskytnúť držite-
ľom kariet Zľavy pre Vás Pre zapoje-
nie sa do systému nášho obchodného 
partnera EGOCARD stačí, ak napíšete 
správu do formulára na našej inter-
netovej stránke www.zlavyprevas.
sk/kontakty. Na základe zapojenia sa 

do nášho benefitného systému budete 
zaradení do nášho internetového ka-
talógu. To však nie je všetko. Zdarma 
získate propagáciu Vašej značky cez 
naše reklamné kanály. 

NAVYŠE REKLAMA

Benefitný systém nášho partnera 
Egocard aktívne vymýšľa nové for-
my marketingovej podpory. Často krát 
sa stane, že v  rámci špeciálnej akcie 
spustíme krátkodobú kampaň, v rám-
ci ktorej využijeme inzertný priestor 
v  rôznych médiách. Tento druh pro-
pagácie využívame na zviditeľnenie 
nášho benefitného systému nášho 

partnera Egocard. Základom systému 
ste však Vy, naši obchodný partneri. 
Preto zviditeľňujeme aj Vás. To je for-
ma dodatočnej reklamy pre Vás, pre-
tože s naším logom zviditeľňujeme aj 
to Vaše. Karty Zľavy pre Vás s.r.o. dis-
tribuujeme prostredníctvom nášho 
vlastného callcentra. V rámci telefoná-
tov pravidelne menujeme našich ob-
chodných partnerov. Tento druh pro-
pagácie Vašej značky môže byť pre 
Vás veľmi efektívny, pretože klient je 
nevtieravou formou priamo informo-
vaný o Vašich predajniach a činnosti, 
ktorú vykonávame.

Každý obchodník veľmi dobre vie, že z ceny 
ponúkaných produktov a služieb je schopný 
poskytnúť klientovi určitú zľavu. Prečo to teda 
nevyužiť pre zvýšenie počtu svojich klientov?



Tím spoločnosti Zľavy pre Vás sa vždy snaží ponúknuť vám informácie čo najrýchlejšie. Chceme, 
aby ste boli informovaní o súťažiach, ktoré pripravujeme, o aktuálnych novinkách, nových zľa-
vách a o nových obchodných partneroch, aby ste ušetrili ešte viac a mohli potešiť seba aj rodinu. 
Snažíme sa byť k vám čo najbližšie a preto sme k vám k dispozícii na sociálnych sieťach. Všetko, 
čo musíte urobiť, je nájsť nás a pridať sa medzi našich fanúšikov a odberateľov:  
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egocard na facebooku

Už viac ako 7 500 fanúšikov, spokojných zákazníkov 
a šťastných výhercov.

Egocard
aj na Facebooku

 Michal Holík

... no asi tu kartu skúsim, nekupujem 

žreby, nehrám na automatoch. Tak 

možno mi to prinesie nejaký benefit.

 Vilma Trnovanová

... ďakujem veľmi pekne za zaslanie 

karty, tešíme sa, lebo každý ju využíva 

u nás na to svoje :)

 Diana Poláčiková

... sme dostali z dovolenkového pobytu 

15 % dole. Odpadli sme. Ďakujeme :)  Sandrita Sandra

... ďakujeeeeem za skvelú výhru, 

aj za kartu, teším sa :)
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Zľavy pre Vás na sociálnych sieťach                                                   

Zľavy pre Vás nájdete 
aj na sociálnych sieťach:

FACEBOOK: Staňte sa aj Vy fanúšikom našej FB stránky Zľavy pre Vás, nájdete nás tu https://
www.facebook.com/zlavyprevas/ a vždy ako prví budete informovaní o aktuálnych zľavách,  na-
šich partneroch, aj o novinkách zo sveta zliav. Pravidelne si pre vás pripravíme súťaže o hodnotné 
ceny, do ktorých sa môžete zapojiť.

INSTAGRAM: Venujete veľa času momentálne najpopulárnejšej sociálnej sieti Instagram? Nájdete 
nás aj tu https://www.instagram.com/zlavy_pre_vas/

 TWITTER: tweetujte s nami o tom, ako ste ušetrili na https://twitter.com/Zlavy_pre_Vas

Tiež sme dostupní  pre Vás aj na GOOGLE+ Zľavy pre Vás

A vedieme pre Vás aj BLOG http://zlavy-pre-vas.blogspot.sk/, tu nájdete tie najaktuálnejšie info 
a horúce novinky zo sveta zliav

http://zlavy-pre-vas.blogspot.sk/


strana 97

register

REGISTER

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Adam, EUROPA, Na Troskách 25, 97401, 
Banská Bystrica, www.adamaeva.eu, 5%
Adam, Železničná 228, 05001, Revúca, 
www.adamaeva.eu, 5%
Aeolus Banská Bystrica, Dolná  9, 97401, 
Banská Bystrica, www.aeolus.sk, 10%
Bethlenov dom, Dolná  8, 97590, Banská 
Bystrica, ssgbb.sk, 25%
Colorfashion, Masarykova 11, 98401, 
Lučenec, www.colorfashion.sk, 10%
Colorfashion, Hlavné námestie  45/26, 
97901, Rimavská Sobota, 
www.colorfashion.sk, 10%
ComplexBuild, Tomašovská 2366, 
97901, Rimavská Sobota, 
www.stavebnafirma.info, 30%
ENERGY Konzultačné centrum, 
Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota, 
www.energy.sk, 2%
ENERGY Konzultačné centrum, Študentská 
32, Zvolen, www.energy.sk, 2%
EXIsport, OC Spektrum - Banská Bystrica, 
ČSA  24, Banská Bystrica, 
www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC EUROPE - Banská Bystrica, 
Na troskách  25, Banská Bystrica, 
www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Europa - Zvolen, nám. SNP  
63, Zvolen, www.exisport.com, 10%
FAnn parfumérie, Dolná 11, 97401, Banská 
Bystrica, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, EUROPA SC, Na 
Troskách 25, 97401, Banská Bystrica, 
www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, TESCO, Zvolenská cesta  
8, 97405, Banská Bystrica, 
www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, PRIOR, Novohradská  4, 
98401, Lučenec, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, Nám. SNP 12, 96001, 
Zvolen, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, PRIOR, Nám. SNP  2497, 
96001, Zvolen, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, PRIOR, SNP  108, 96501, 
Žiar nad Hronom, www.fann.sk, 10%
FaxCopy, Horná  16, 97401, Banská 
Bystrica, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, J. Kráľa  3, 97401, Banská 
Bystrica, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Rázusova  3, 97701, Brezno, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Zlatá ulička , 98401, Lučenec, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, EUROPA SC, Námestie SNP 
96/50, 96001, Zvolen, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Ul. Š. Moyzesa  54, 96501, Žiar 
nad Hronom, www.faxcopy.sk, 10%
Geo Sport, Hronská 2, 97697, Brezno, 

www.geosport.sk, 10%
Hilkovič, Partizánska cesta 4, 97401, 
Banská Bystrica, www.hilkovic.sk, 10%
Hilkovič, HOBBY EXPRES, Obchodná 2, 
96001, Zvolen, www.hilkovic.sk, 10%
Hotel & Spa Resort Kaskady, Letecká  19, 
96231, Sliač, www.hotelkaskady.sk, 5%
Hotel FLÓRA, Kúpelná 101, 96271, 
Dudince, www.floradudince.sk, 5%
Hotel MINERÁL ****, Okružná  124, 96271, 
Dudince, www.hotelmineral.sk, 25%
Hotel Rubín - Kúpele Dudince, Kúpeľná 
106, 96271, Dudince, 
www.kupeledudince.sk, 7%
Hotel SALAMANDRA, Horný Hodrušský 
tajch , 96661, Hodruša-Hámre, 
www.salamandra.sk, 5%
Hotel Smaragd - Kúpele Dudince, Kúpeľná 
106, 96271, Dudince, 
www.hotelsmaragd.com, 7%
Hotel The Grand Vígľaš****, Vígľaš 602, 
96202, Vígľaš, www.grandviglas.com, 10%
Klub ENERGY, Kuzmányho  16, Banská 
Bystrica, www.energy.sk, 2%
Lara Bags, EUROPA, Na Troskách 25, 
97401, Banská Bystrica, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, TESCO EXTRA, Zvolenská 
cesta  6465/8, 97405, Banská Bystrica, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, Strážska cesta 
8467/21, 96001, Zvolen, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags stánok, EUROPA, Na Troskách 
25, 97401, Banská Bystrica, 
www.larabags.sk, 10%
Lekáreň BREZNO, Československej 
armády  67/19, 977 01, Brezno, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Hriňová, Hriňová  1931, 962 05, 
Hriňová, www.apothekeslovakia.sk, 8%
LEVI´S & PEPE JEANS Store, EUROPA, 
Na troskách  25, 97401, Banská Bystrica, 
www.ermaan.sk, 5%
Libri, Kapitulská 19, 97401, Banská 
Bystrica, www.libri.sk, 3%
Libri, Rázusova  4, 97701, Brezno, 
www.libri.sk, 3%
Libri, SNP 35, 99001, Veľký Krtíš, 
www.libri.sk, 3%
MANIA seasons, TESCO, Zvolenská cesta  
8, 97405, Banská Bystrica, 
www.maniashop.sk, 5%
MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline, Na 
Troskách 26, 97401, Banská Bystrica, 
www.lenovoonline.sk, 3%
Mäsiarstvo LUGNER, Na Parlagu 476/18, 
99125, Čebovce, www.lugner.sk, 3%
Mäsiarstvo LUGNER, Krtíšska 222, 99122, 
Bušince, www.lugner.sk, 3%
Mäsiarstvo LUGNER, Cesta slobody , 
99128, Vinica, www.lugner.sk, 3%
Mäsiarstvo LUGNER, Hlavná, 99126, 
Nenince, www.lugner.sk, 3%

MUSTANG Store, EUROPA, Na troskách  
25, 97401, Banská Bystrica, 
www.ermaan.sk, 5%
Nábytok Tempo Kondela, Ľ. Štúra 28, 
97405, Banská Bystrica, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, PRIOR, 
Novohradská  2843, 98401, Lučenec, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, Cukrovarská 
4987/B, 97901, Rimavská Sobota, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
NAPAPIJRI Store, EUROPA, Na troskách  
25, 97401, Banská Bystrica, 
www.ermaan.sk, 5%
Nechtový raj, Ul. 9. Mája 9, 97703, Brezno, 
www.nechtovyraj.sk, 6-10%
Oresi, HOBBY EXPRES, Obchodná 2, 
96001, Zvolen, www.oresi.sk, 5%
Oxford Bookshop, Dolná 8, 97590, Banská 
Bystrica, www.megabooks.sk, 15%
Pinky Club, EUROPA, nám. SNP  63, 
96001, Zvolen, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, TESCO EXTRA, Obchodná 
9520/4, 96001, Zvolen, 
www.pinkyclub.sk, 10%
PLANEO Elektro Lučenec, GALÉRIA, 
Námestie republiky 5994/32, 98401, 
Lučenec, www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Žiar nad Hronom, ul. Dr. 
Janského  2850/2A, 96501, Žiar 
nad Hronom, www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Zvolen, Námestie SNP  
9690/63, 96001, Zvolen, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Quick time Zvolen, EUROPA, 
Nám. SNP  9690/63, 96001, Zvolen, 
www.planeoquicktime.sk, 10%
Praetorium, Nám. Š. Moysesa 25, 97590, 
Banská Bystrica, ssgbb.sk, 25%
Salón NEFERTITI, Dolná 43, 97401, 
Banská Bystrica, 10%
Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 97590, 
Banská Bystrica, ssgbb.sk, 25%
TOM TAILOR Store, EUROPA, Na troskách  
25, 97401, Banská Bystrica, 
www.ermaan.sk, 5%
Vila Dominika Skuteckého , Horná 107/55, 
97590, Banská Bystrica, ssgbb.sk, 25%
www.adamaeva.eu, Lubeník 243, 04918, 
Lubeník, www.adamaeva.eu, 5%
www.akciacena.sk, Lukavická cesta 4, 
96231, Lukavica, www.akciacena.sk, 5%
www.colorfashion.sk, Rimavské Janovce 
372, 98001, Rimavské Janovce, 
www.colorfashion.sk, 10%
www.najzlato.sk, Kamerhofská 8, 96900, 
Banská Štiavnica, www.najzlato.sk, 5%
www.nechtovyraj.sk, Ul. 9. Mája 9, 97703, 
Brezno, www.nechtovyraj.sk, 6-10%
www.singandrock.sk, Námestie slobody  1, 
96001, Zvolen, www.singandrock.sk, 23%
www.singandrock.sk, Námestie slobody  1, 
96001, Zvolen, singandrock.sk, 23%
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www.vipstyle.sk, Trieda SNP 1717/4, 97401, 
Banská Bystrica, www.vipstyle.sk, 10%

BRATISLAVSKÝ KRAJ

4 YOU Cafe wine bar, Biela 4, 
82101, Bratislava, 
www.facebook.com4YOUcwb, 10%
7 Camicie, AUPARK, Einsteinova 3541/18, 
85101, Bratislava, www.7camicie.sk, 10%
Adam, CENTRAL, Metodova 6, 82108, 
Bratislava, www.adamaeva.eu, 5%
Adrop.sk s.r.o., Svetlá  1, 81102, Bratislava, 
www.adrenalinove-darceky.sk, 5%
Aeolus Bratislava, Panská 33, 81101, 
Bratislava, www.aeolus.sk, 10%
Aeolus Bratislava, Mickiewiczova  5, 81107, 
Bratislava, www.aeolus.sk, 10%
AGON MEDIA - TRAVELNET, Krajinská 
cesta 2, 82107, Bratislava, 
www.travelnet.sk, 2%
ANGELS, Panenská  12, 81103, 
Bratislava, 10%
Anker, CENTRAL, Metodova 6, Bratislava, 
www.ankerbrot.at, 10%
Anker, WESTEND GATE, Dúbravská cesta 
15, 84104, Bratislava, 
www.ankerbrot.at, 10%
Anker, AUPARK, Einsteinova 3541/18, 
82101, Bratislava, www.ankerbrot.at, 10%
Armaturex, Nám. Martina Benku 2, 81107, 
Bratislava, www.armaturex.sk, 10%
Armaturex, Nám. Martina Benku 4, 81107, 
Bratislava, www.armaturex.sk, 20%
Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A, 
81106, Bratislava, www.austria-trend.at, 5%
Auto Management s.r.o., Galvaniho  19/A, 
82104, Bratislava, 
www.havariavozidla.sk, 100%
Avalon Café, Jégeho alej 12, 82108, 
Bratislava, www.avalonrestaurant.sk, 10%
AW Studio, Súhvezdná 3255/10, 82101, 
Bratislava, www.awstudio.sk, 5%
Bella Bestia, BD Manhattan, Račianska  
69/B, 83102, Bratislava, 
www.bellabestia.sk, 10%
BergHOFF, AVION SHOPPING PARK, 
Ivánska cesta  18, 82104, Bratislava, 
www.berghoff.sk, 8%
BergHOFF, OC DANUBIA, Panónska cesta 
16, 85104, Bratislava, www.berghoff.sk, 8%
Best Taxi, Pekná cesta  15, 83152, 
Bratislava, www.besttaxi.wbl.sk, 5%
Borsetta s.r.o., Dunajská  48, 81108, 
Bratislava, 12%
Bubličaj , Dobrovičova 1, 81102, Bratislava, 
www.bublicaj.sk, 10%
BUBO travel agency, Dunajská  31, 81108, 
Bratislava, www.bubo.sk, 100,-€
Buddha Brothers, Rybné Námestie 1, 
81102, Bratislava, 
www.buddhabrothers.sk, 10%
Carrental24.sk, Ivánska cesta 10, 82104, 

Bratislava, www.carrental24.sk, 10%
Carrental24.sk, Bratislava Airport , 82001, 
Bratislava, www.carrental24.sk, 10%
Chefparade - škola varenia, Košická  58, 
82108, Bratislava, www.chefparade.sk, 5%
CHOPIN Hotel Bratislava***, Galvániho 28, 
82104, Bratislava, www.chopinhotel.sk, 10%
CK SAFFARI, 29. Augusta 28, 81109, 
Bratislava, www.saffari.sk, 15%
Coccinelle, AUPARK, Einsteinova  18, 
85105, Bratislava, 
www.coccinelle-shop.sk, 10%
Coccinelle, Michalská 7, 81102, Bratislava, 
www.coccinelle-shop.sk, 10%
Conrad Shop, Rusovská cesta  5, 85101, 
Bratislava, www.conradshop.sk, 5%
COOLish , POLUS CITY CENTER, 
Vajnorská 100, 83104, Bratislava, 
www.coolish.sk, 5%
CORIAL, POLUS CITY CENTER , 
Vajnorská cesta  100, 83101, Bratislava, 
www.corial.sk, 10%
CREPERIE, POLUS CITY CENTER, 
Vajnorská  100, 83104, Bratislava, 
www.creperie.sk, 10%
DARUJ LET BALÓNOM, Vištuk  455, 
90085, Vištuk, www.darujletbalonom.sk, 5%
DDD ACTIV, Jurigovo námestie 9, 84105, 
Bratislava, 5%
Dedoles, Drevárska 23, 90201, Pezinok, 
www.dedoles.ak, 10%
DERMAEFEKT, Znievska 3, 85105, 
Bratislava, www.derma-efekt.sk, 10%
Divadlo Malá Scéna, Dostojevského rad  7, 
81109, Bratislava, www.malascena.sk, 10%
Divadlo Teatro Wüstenrot, ISTROPOLIS, 
Trnavské Mýto  1, 83104, Bratislava, 
www.gedur.sk, 20%
Dizajnové štúdio MODERNÝ NÁBYTOK, 
Bajkalská  (III. veže) 9/C, 82102, Bratislava, 
www.corial.sk, 10%
ENERGY Konzultačné centrum, Mariánska 
16, Bratislava, www.energy.sk, 2%
ENERGY Konzultačné centrum, Bosákova 
7, Bratislava, www.energy.sk, 2%
ENERGY Konzultačné centrum, Malinovská 
536/48B, 90028, Zálesie, 
www.energy.sk, 2%
Erik SZIJJARTO - PRVÁ BRATISLAVSKÁ 
POHREBNÁ, Kutlíkova 17, 85250, 
Bratislava, 
www.pohrebnasluzba-bratislava.sk, 15%
Erik SZIJJARTO - PRVÁ BRATISLAVSKÁ 
POHREBNÁ, ul. Svornosti 41, 82106, 
Bratislava, 
www.pohrebnasluzba-bratislava.sk, 15%
EXIsport, OC Aupark - Bratislava, 
Einsteinova 18, Bratislava, 
www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Central - Bratislava, Metodova  
6, 821 08 , Bratislava, 
www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Danubia - Bratislava, 
Panonska cesta  16, Bratislava, 

www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Eurovea - Bratislava, 
Pribinova  8, Bratislava, 
www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Shopping Palace - Bratislava, 
Cesta na Senec   2/A, Bratislava, 
www.exisport.com, 10%
Falck Academy a.s, ARUBA, Galvaniho  
7/D, 82104, Bratislava, 
www.falck-healthcare.sk, 16,5%
Falck Healthcare a.s, Radlinského 27, 
81107, Bratislava, 
www.falck-healthcare.sk, 20%
Falck Healthcare a.s, Radlinského 27, 
81107, Bratislava, 
www.falck-healthcare.sk, 5%
Falck Healthcare a.s, ARUBA, Galvaniho 
7/D, 82104, Bratislava, 
www.falck-healthcare.sk, 5%
Falck Healthcare a.s, APOLLO BUSSINES 
CENTER, Prievozská 4/A, 82109, 
Bratislava, www.falck-healthcare.sk, 5%
FAnn parfumérie, AUPARK, Einsteinova 1, 
85101, Bratislava, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, APOLLO BUSSINES 
CENTER, Mlynské Nivy  45, 82109, 
Bratislava, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, DANUBIA, Panónska 
cesta 16, 85104, Bratislava, 
www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, SHOPPING PALACE, 
Cesta na Senec  2/A, 82104, 
Bratislava, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, DUNAJ, Nám. SNP  30, 
81101, Bratislava, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, POLUS CITY CENTER , 
Vajnorská ul. 100, 83104, Bratislava, 
www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, TESCO, Panónska  9, 
85104, Bratislava, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, Ventúrska  12, 81101, 
Bratislava, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, TESCO, Kamenné nám.  
1/A, 81108, Bratislava, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, EUROVEA , Pribinova  8, 
81109, Bratislava, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, HRON, Dúdvážska ul.  
5106, 82107, Bratislava, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, GALÉRIA, Lamačská 
cesta  1/C, 84104, Bratislava, 
www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, AVION SHOPPING 
PARK, Ivánska cesta  12, 82104, Bratislava, 
www.fann.sk, 10%
FARBY - LAKY - diskontná predajňa, 
Bratislavská  85, 90201, Pezinok, 
www.colorcentrum.sk, 10%
Fashion It, BORY MALL, Lamač 6780, 
84106, Bratislava, www.fashionit.sk, 5%
FaxCopy, Mickiewiczova  4, 81107, 
Bratislava, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Seberíniho  1, 82103, Bratislava, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Vajnorská  98/D, 83104, 
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Bratislava, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, EUROVEA , Pribinova  8, 81109, 
Bratislava, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Vlastenecké námestie  3, 85101, 
Bratislava, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, AVION SHOPPING PARK, 
Ivanská cesta  16, 82104, Bratislava, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Domkárska  15, 82105, 
Bratislava, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, CENTRAL , Metodova 6, 82108, 
Bratislava, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, AUPARK , Einsteinova  18, 
85101, Bratislava, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, PLUS, Holubyho  28, 90201, 
Pezinok, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, BORY MALL, Lamač 6780, 
81103, Bratislava, www.faxcopy.sk, 10%
Finesa, CENTRAL, Metodova 6, 82108, 
Bratislava, www.finesa.sk, 10%
Finesa, SHOPPING PALACE, Cesta na 
Senec  2/A, 82104, Bratislava, 
www.finesa.sk, 10%
FitCurves, Gessayova 45-47, 85103, 
Bratislava, www.fitcurves.sk, 10%
FitCurves, Jašíkova 20, 82102, Bratislava, 
www.fitcurves.sk, 10%
FitCurves, SARATOV, Saratovská 13, 
84102, Bratislava, www.fitcurves.sk, 10%
FitCurves, Hany Meličkovej 39, 84105, 
Bratislava, www.fitcurves.sk, 10%
Galéria Andrej Smolák, Ružová Dolina  6, 
82108, Bratislava, www.galeriaas.sk, 10%
Gatta, CENTRAL, Metodova 6, 82108, 
Bratislava, www.gattaslovakia.sk, 10%
Gatta, AUPARK, Einsteinova 18, 82101, 
Bratislava, www.gattaslovakia.sk, 10%
Gatta, AVION SHOPPING PARK, Ivánska 
cesta 16, 82104, Bratislava, 
www.gattaslovakia.sk, 10%
Gorila.sk, Daxnerovo námestie 3, 82108, 
Bratislava, www.gorila.sk, 7%
GRADA, Moskovská  29, 81108, Bratislava, 
www.grada.sk, 5%
Green Art, POLUS CITY CENTER, 
Vajnorská 80-96, 83104, Bratislava, 
www.greenart.sk, 10%
Green Art, OD KOCKA, Seberíniho  14, 
82104, Bratislava, www.greenart.sk, 10%
HENRYSHOP.SK, Bajkalská 12/a, 82108, 
Bratislava, www.fordshop.sk, 8%
Hilkovič, III veže, Bajkalská 9/a, 83104, 
Bratislava, www.hilkovic.sk, 10%
Hilkovič, AUPARK, Einsteinova 18, 85001, 
Bratislava, www.hilkovic.sk, 10%
Home & Design, BORY MALL, Lamač 6780, 
81103, Bratislava, 
www.homeanddesign.sk, 5%
Hotel DANUBIA GATE****, Dunajská  26, 
81108, Bratislava, www.danubiagate.sk, 5%
Hotel VIKTOR, Kremnická  26, 85101, 
Bratislava, www.hotelviktor.sk, 10%
Istrooptik, Pribinova 25, 81109, Bratislava, 
www.istrooptik.sk, 30%

IVAN BAJAK PROFESSIONAL 
PHOTOGRAPHER, Palárikova  7, 81105, 
Bratislava, www.ivanbajak.com, 10%
Jazyková škola Porter - Cudzie jazyky, 
Pluhova 42, 83103, Bratislava, 
www.cj.sk, 5%
Jean Louis David, Vysoká 23, 81106, 
Bratislava, www.jld.sk, 10%
Kaffee Mayer, Hlavné námestie  4, 81101, 
Bratislava, 20%
Kids House, Ivánska cesta 30/D, 82104, 
Bratislava, www.kidshouse.sk, 7%
Klub ENERGY, Krížna  44, Bratislava, 
www.energy.sk, 2%
Klub ENERGY, Krížna  62, Bratislava, 
www.energy.sk, 2%
Kyslíkový raj, Šustekova  2, 85104, 
Bratislava, www.kyslikovyraj.sk, 10%
Lara Bags, CENTRAL, Metodova 6, 82108, 
Bratislava, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, OD MY, Kamenné námestie 
2392/1, 81108, Bratislava, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, GALÉRIA, Lamačská cesta  
5959, 84103, Bratislava, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, Panónska cesta 
3507/9, 85104, Bratislava, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, Cesta na Senec  , 
82104, Bratislava, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, BORY MALL, Vrančovičova 
4575/4, 84103, Bratislava, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags stánok, OD MY, Kamenné 
námestie 2392/1, 81108, Bratislava, 
www.larabags.sk, 10%
Lekáreň APOTHEKE, SARATOV, 
Saratovská  9, 831 52, Bratislava, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň APOTHEKE, Moyzesova 10, 
Pezinok, 8%
Lekáreň APOTHEKE, Krátka  1, Senec, 8%
Lekáreň Billa Rača, BILLA, Rustaveliho  7, 
831 06, Bratislava, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Pharmacum Palace Zlaté Piesky, 
Cesta na senec  2, 821 04, Bratislava, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Pharmacum Rusovce filiálka 
Farmex Tomašíková, Pohraničníkov  1, 
851 10, Bratislava - Rusovce, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Pharmacum Strečnianská, 
Strečnianska  13, 851 05, Bratislava, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Pharmacum Tomašíkova (Farmex), 
Tomašíková  13, 821 04, Bratislava, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň SV.CYRILA A METODA, Antolská  
11, 851 07, Bratislava, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň U TIGRA, Moyzesova  4, 902 01, 
Pezinok, www.apothekeslovakia.sk, 8%

Lekáreň Veternica, Majerníkova  21, 841 05, 
Bratislava, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Libri, OC MÓLO, Myslenická 2/C, 90201, 
Pezinok, www.libri.sk, 3%
Libri, PLUS, Holubyho  28, 90201, Pezinok, 
www.libri.sk, 3%
Little Foot, EUROVEA, Pribinova 8, 81109, 
Bratislava, www.littlefoot.sk, 10%
Ľubica, Krížna  36, 81107, Bratislava, 
www.lubica.eu, 10%
Ľubica, Ružinovská  3, 82102, Bratislava, 
www.lubica.eu, 10%
Ľubica, Štúrova  8, 81102, Bratislava, 
www.lubica.eu, 10%
Luisa Spagnoli, EUROVEA , Pribinova 8, 
81109, Bratislava, 
www.luisaspagnoli.sk, 10%
M-ORIGINAL, POLUS CITY CENTER, 
Vajnorská 100, 83104, Bratislava, 
www.maniashop.sk, 5%
Madam Podprsenka, BORY MALL, Lamač 
6780, 81103, Bratislava, 
www.madampodprsenka.sk, 5%
MANIA optix, AUPARK, Einsteinova 18, 
82101, Bratislava, www.maniashop.sk, 5%
MANIA optix, BORY MALL, Lamač 6780, 
84103, Bratislava, www.maniashop.sk, 5%
MANIA optix, EUROVEA, Pribinova 8, 
81109, Bratislava, www.maniashop.sk, 5%
MANIA seasons, AVION SHOPPING PARK, 
Ivánska cesta  16, 82104, Bratislava, 
www.maniashop.sk, 5%
MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline, BORY 
MALL, Lamač 6780, 81103, Bratislava, 
www.lenovoonline.sk, 3%
MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline, 
Einsteinova 23, 85101, Bratislava, 
www.lenovoonline.sk, 3%
MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline, Lamač 
6780, 85101, Bratislava, 
www.lenovoonline.sk, 3%
Martin Dental Center , Antolská 4, 85107, 
Bratislava, 10%
Mashiny, Žarnovická 3, 83106, Bratislava, 
www.mashiny.sk, 2%
MILISHOP.eu, Autobusová stanica, Mlynské 
Nivy  31, 82109, Bratislava, 
www.mili.sk, 20%
Mobilbox, AS Mynské Nivy 31, 82109, 
Bratislava, www.mobil-box.sk, 5%
MP Servis, Bojnická 10, 83104, Bratislava, 
www.mpkatalogy.sk, 15%
Múzeum petržalského opevnenia, 
Viedenská cesta , 85101, Bratislava, 
www.mpo.sk, 20%
nokia.finesa.sk, Ormisova 4, 83102, 
Bratislava, nokia.finesa.sk, 3%
Oľga Petrovičová - Ľudová optika, 
Šustekova 2, 85104, Bratislava, 15%
Oresi, DIGITAL PARK I, Einsteinova 
3692/21, 85101, Bratislava, 
www.oresi.sk, 5%
Oxford Bookshop, Laurinská 9, 81101, 
Bratislava, www.megabooks.sk, 15%
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PC-KLINIKA, Budatínska 41, 05106, 
Bratislava, www.pc-klinika.sk, 20%
Philips, POLUS CITY CENTER, Vajnorská 
100, 83103, Bratislava, 5%
Pinky Club, TESCO, Kamenné námestie 
1/A, 81561, Bratislava, 
www.pinkyclub.sk, 10%
PLANEO Elektro Bratislava Lamač, 
STORELAND, Hodonínska  27, 84103, 
Bratislava, www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Bratislava Rača, 
Púchovská ul.  10, 83106 , Bratislava, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Quick time Bratislava , CENTRAL, 
Metodova 6, 82108, Bratislava, 
www.planeoquicktime.sk, 10%
PLANEO Quick time Bratislava , AVION, 
Ivánska cesta  12, 83104, Bratislava, 
www.planeoquicktime.sk, 10%
PLANEO Quick time Bratislava , DANUBIA, 
Panónska cesta  16, 85101, Bratislava, 
www.planeoquicktime.sk, 10%
POLICE, AVION SHOPPING PARK, 
Ivánska cesta  12, 82104, Bratislava, 
www.corial.sk, 10%
POLICE, EUROVEA, Pribinova 8, 81109, 
Bratislava, www.corial.sk, 10%
Puškárstvo HERMES, Trnavská cesta 46, 
82102, Bratislava, www.hermes.sk, 3%
Realitná kancelária MIRABELL, Račianska  
3, 83102, Bratislava, www.mirabell.sk, 5%
Reštaurácia Avalon, Zelinárska  2, 82108, 
Bratislava, www.avalonrestaurant.sk, 10%
Roces Scarlett  Sport 2000, Rovniankova 5, 
85102, Bratislava, www.roces.sk, 5%
Salón ARIEN, Rajská  21, 81108, 
Bratislava, 30%
SAMSONITE, BORY MALL, Lamač 6780, 
81103, Bratislava, samsonite.com, 15%
SAMSONITE, CENTRAL, Metodova 6, 
82108, Bratislava, samsonite.com, 15%
Samsung Galéria, OC CENTRAL, 
Metodova 6, 82108, Bratislava, 5%
SHOOOS, Karpatská 11, 81102, Bratislava, 
www.shooos.sk, 15%
Slovenská realitná akadémia, Májkova  3, 
81107, Bratislava, www.sora.sk, 15%
SOFIE&JANE, AUPARK, Einsteinova 18, 
85101, Bratislava, 10%
SOFIE&JANE, CENTRAL, Metodova 6, 
82108, Bratislava, 10%
Software partner, Pluhová  55, 83103, 
Bratislava, www.swp.sk, 3%
Software partner, POLUS CITY CENTER, 
Vajnorská  100/A, 83104, Bratislava, 
www.swp.sk, 3%
Special Partner, Jána Rašu  511, 90086, 
Budmerice, 
www.vas-uctovnik.webnode.sk, 30%
Speroni, Mýtna 42, 81107, Bratislava, 
www.speroni.sk, 15%
Starý Otec, POLUS CITY CENTER, 
Vajnorská  100, 83104, Bratislava, 
www.staryotec.sk, 3%

Starý Otec, Gercenova  4, 85101, 
Bratislava, www.staryotec.sk, 3%
Starý Otec, CENTRUM, Zohorská  1, 
84104, Bratislava, www.staryotec.sk, 3%
Starý Otec, AVION SHOPPING PARK, 
Ivánska cesta  12, 82104, Bratislava, 
www.staryotec.sk, 3%
Starý Otec, Šustekova  4-6, 85104, 
Bratislava, www.staryotec.sk, 3%
Starý Otec, CUBICON, Mlynská dolina , 
81102, Bratislava, www.staryotec.sk, 3%
Starý Otec, SARATOV, Saratovská  13, 
84102, Bratislava, www.staryotec.sk, 3%
Starý Otec, OC CENTRAL, Metodova 6, 
82108, Bratislava, www.staryotec.sk, 3%
Starý Otec, AUPARK, Einsteinova 18, 
82101, Bratislava, www.staryotec.sk, 3%
Starý Otec, Malokarpatské námestie 7, 
84103, Bratislava, www.staryotec.sk, 3%
Starý Otec, VAJNORIA, Pri starom letisku 
3/v, Bratislava, www.staryotec.sk, 3%
Starý Otec, OC RETRO, Nevädzova 6, 
82101, Bratislava, www.staryotec.sk, 3%
SUBWAY, Šafárikovo námetie 7, 81102, 
Bratislava, www.subwayslovensko.sk, 10%
TAVERNA s.r.o., Košická 39, 82108, 
Bratislava, www.greckataverna.sk, 5%
TIP-TOP Autoclean, OC RETRO, 
Nevädzova 6, 82101, Bratislava, 
www.tiptop-car.eu, 20%
TOP PREKLADY, Pražská 35, 81104, 
Bratislava, www.top-preklady.sk, 5%
TOPANKY.SK, Gorkého  3, 81102, 
Bratislava, www.topanky.sk, 10%
Trekland, Vajanského nábrežie 9, 81102, 
Bratislava, www.trekland.sk, 5%
Trekland, Ivanská cesta  2, 82101, 
Bratislava, www.trekland.sk, 5%
TULI, Výhonská  1, 83106, Bratislava, 
www.tuli.sk, 10%
Urban Casuals, OC RETRO, Nevädzova 6, 
82106, Bratislava, 
www.urbancasuals.sk, 10%
Váš dom farieb & hobby centrum, 
Húščavová 1/A, 84101, Bratislava, 
www.colorcentrum.sk, 10%
Váš dom farieb & hobby centrum, 
Pri bielom kríži 8, 83102, Bratislava, 
www.colorcentrum.sk, 10%
Váš dom farieb & hobby centrum, 
Bratislavská  25, 90301, Senec, 
www.colorcentrum.sk, 10%
Výdajňa Zdravotníckych Potrieb, 
Strečnianska  13, 851 05, Bratislava, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Warlords Paintball - Indoor ihrisko, 
Páričkova 18, 82108, Bratislava, 
www.warlords.sk, 10%
Warlords Paintball - Indoor ihrisko, 
Údernícka , 85101, Bratislava, 
www.warlords.sk, 10%
Warlords Paintball - Outdoor ihrisko, 
Lieskovec , 82106, Bratislava, 
www.warlords.sk, 10%

Wellness & Cosmetic Institute, Bojnícka 10, 
83104, Bratislava, www.waci.eu, 10%
www.adrop.sk, Svetlá  1, 81102, Bratislava, 
www.adrenalinove-darceky.sk, 5%
www.bezlepkovo.sk, Palárikova 7, 81105, 
Bratislava, www.bezlepkovo.sk, 10%
www.bikepozicovna.sk, Bratislava, 
www.bikepozicovna.sk, 10%
www.dedoles.sk, Drevárska 23, 90201, 
Pezinok, www.dedoles.ak, 10%
www.DISKOKATALOG.sk, Borekova 3, 
82106, Bratislava, 
www.discokatalog.sk, 10%
www.elovelo.sk, Guothova 9, 83101, 
Bratislava, www.elovelo.sk, 5%
www.factoryshop.sk, Nejedlého 1917/14, 
84102, Bratislava, www.factoryshop.sk, 3%
www.fashionit.sk, BORY MALL, Lamač 
6780, 84106, Bratislava, 
www.fashionit.sk, 5%
www.filmovy.sk, Sibírska 23, 83102, 
Bratislava, www.filmovy.sk, 1%
www.healthyfuture.sk, Tylova 1, 83104, 
Bratislava, www.healthyfuture.sk, 3%
www.henryshop.sk, Bajkalská 12/a, 82108, 
Bratislava, www.fordshop.sk, 8%
www.homeanddesign.sk, Janka Kráľa  16, 
82106, Bratislava, 
www.homeanddesign.sk, 5%
www.hudobny.sk, Sibírska 23, 83102, 
Bratislava, www.hudobny.sk, 1%
www.iSEXshop.sk, Nám. Martina Benku 12, 
81107, Bratislava, www.isexshop.sk, 7%
www.knizny.sk, Sibírska 23, 83102, 
Bratislava, www.knizny.sk, 1%
www.koikapor.sk, Hrubá Borša 98, 92523, 
Hrubá Borša, www.koikapor.sk, 10%
www.kupelne-wc.sk, Karpatské námestie 
10, 831 06, Bratislava, 
www.kupelne-wc.sk, 3%
www.lenovoonline.sk, Einsteinova 23, 
85101, Bratislava, www.lenovoonline.sk, 3%
www.lussy.sk, Hrubá Borša 98, 92523, 
Hrubá Borša, www.lussy.sk, 10%
www.mackoviahracky.sk, Vajnorská 
10595/98J, 83104, Bratislava, 
www.mackoviahracky.sk, 5%
www.madampodprsenka.sk, Lamač 6780, 
81103, Bratislava, 
www.madampodprsenka.sk, 5%
www.mashiny.sk, Žarnovická 3, 83106, 
Bratislava, www.mashiny.sk, 2%
www.milishop.sk, Mlynské Nivy  31, 82109, 
Bratislava, www.mili.sk, 20%
www.MojVibrator.sk, Nám. Martina Benku 
12, 81107, Bratislava, 
www.mojvibrator.sk, 7%
www.naradicko.sk, Súťažná 14, 82108, 
Bratislava, www.naradicko.sk, 2%
www.opium.sk, Jamnického  12, 84105, 
Bratislava, www.opium.sk, 10%
www.poistisasam.sk, Bratislava, 
www.poistisasam.sk, 9,85%
www.roces.sk, Rovniankova 5, 85102, 
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Bratislava, www.roces.sk, 5%
www.sanctuary.sk, Pri Šajbách 34, 83106, 
Bratislava, www.sanctuary.sk, 10%
www.Sex4man.sk, Nám. Martina Benku 12, 
81107, Bratislava, www.sex4man.sk, 7%
www.SexshopOnline.sk, Nám. Martina 
Benku 12, 81107, Bratislava, 
www.sexshoponline.sk, 7%
www.shooos.sk, Karpatská 11, 81102, 
Bratislava, www.shooos.sk, 10%
www.trekland.sk, Vajanského nábrežie 9, 
81102, Bratislava, www.trekland.sk, 5%
www.tuli.sk, Výhonská  1, 83106, Bratislava, 
www.tuli.sk, 10%
www.xTrek.sk, Blagoevova 18, 85104, 
Bratislava, www.xtrek.sk, 5%
www.zdravomania.sk, Galvániho 31, 82104, 
Bratislava, www.zdravomania.sk, 5%
ZooDom, Bajkalská 29/F, 82105, Bratislava, 
www.zoodom.sk, 10%

KOŠICKÝ KRAJ

Adam, GALÉRIA, Toryská 5, 04011, Košice, 
www.adamaeva.eu, 5%
Adam, Hlavná 16, 04001, Košice, 
www.adamaeva.eu, 5%
Adam, ZEMPLÍN, A. Sládkoviča 5, 07101, 
Michalovce, www.adamaeva.eu, 5%
Adam, Šafárikova 7, 04801, Rožňava, 
www.adamaeva.eu, 5%
Adam, MADARAS, Mlynská 39, 05201, 
Spišská Nová Ves, www.adamaeva.eu, 5%
Aeolus Košice, Alžbetina  18, 04001, 
Košice, www.aeolus.sk, 10%
Benesport, Slovenského raja 243/43, 
05201, Spišské Tomášovce, 
www.benesport.sk, 10%
Benesport, Zimná  54, 05201, Spišská Nová 
Ves, www.benesport.sk, 10%
BergHOFF, CASSOVIA, Pri prachárni 4, 
04001, Košice, www.berghoff.sk, 8%
Čerpacia stanica Benzina, Mlynská  8, 
05311, Smižany, 0,030 €
Čerpacia stanica GAS, Budapeštianska  4, 
04458, Milhosť, 0,030 €
Chata na slnečnom kopci, Slnečná  402, 
04925, Dobšiná, www.cestazmesta.sk, 10%
CORIAL, OPTIMA, Moldavská cesta  32, 
04011, Košice, www.corial.sk, 10%
DorianG, Bačíkova 1, 04001, Košice, 
www.doriang.eu, 10%
Eveline, Mojmírova 42016, 04001, Košice, 
www.eveline-eshop.sk, 5%
Eveline, KAUFLAND, P.O. Hviezdoslava 
5917/1, 07101, Michalovce, 
www.eveline-eshop.sk, 5%
EXIsport, OC Aupark - Košice, Námestie 
osloboditeľov , Košice, 
www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Optima - Košice, Moldavská 
cesta  32, Košice, www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Cassovia - Košice, Pri 

Prachárni  4, Košice, 
www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Zemplín - Michalovce, A. 
Sládkoviča 5, Michalovce, 
www.exisport.com, 10%
EXIsport, Trebišov, M.R. Štefánika  
4038/38, Trebišov, www.exisport.com, 10%
Falck Academy s.r.o., Bačíkova 7, 04001, 
Košice, www.falck-healthcare.sk, 16,5%
FAnn parfumérie, AUPARK, Nám. 
Osloboditeľov  1, 04001, Košice, 
www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, CASSOVIA, Pri prachárni 
4, 04011, Košice, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, OPTIMA, Moldavská  32, 
04011, Košice, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, TESCO, Hlavná  111, 
04001, Košice, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, TESCO, Trolejbusová  1, 
04001, Košice, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, Nám. Osloboditeľov  5, 
07101, Michalovce, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, ZEMPLÍN, A. Sládkoviča  
5, 07101, Michalovce, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, BILLA, Košická  56, 
04801, Rožňava, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, MADARAS, Mlynská  39, 
05201, Spišská Nová Ves, 
www.fann.sk, 10%
FaxCopy, Hutnícka  22, 04001, Košice, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, AUPARK , Námestie 
osloboditeľov , 04001, Košice, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Zimná  78, 05201, Spišská Nová 
Ves, www.faxcopy.sk, 10%
Gatta, AUPARK, Námestie osloboditeľov 1, 
04001, Košice, www.gattaslovakia.sk, 10%
Hilkovič, Zimná  18, 04001, Košice, 
www.hilkovic.sk, 10%
JOHN-C, Hlavná  57, 04001, Košice, 
www.johnc.sk, 10%
JOHN-C, Hemerková 39, 04023, Košice, 
www.johnc.sk, 10%
JOHN-C, Šafárikova 16, 04801, Rožňava, 
www.johnc.sk, 10%
JOHN-C, Titogradská 5, 04023, Košice, 
www.johnc.sk, 10%
Klub ENERGY, Komenského  3, Košice, 
www.energy.sk, 2%
Klub ENERGY, Duklianska 1, Spišská Nová 
Ves, www.energy.sk, 2%
Lara Bags, AUPARK, Nám. Osloboditeľov  
3, 04001, Košice, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, Trolejbusová  1, 04001, 
Košice, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, CASSOVIA, Pri Prachárni 4, 
09011, Košice, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, OPTIMA, Moldavská cesta  32, 
04011, Košice, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, OPTIMA, Moldavská cesta  32, 
04011, Košice, www.larabags.sk, 10%
Lekáreň BARCA, Hraničná  3145/2C, 040 
17 , Košice-Barca, 

www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň FERRUM, Vstupný areál U.S.Steel 
, 044 54, Košice, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň GELNICA, Športová  33, 056 01, 
Gelnica, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň LIPA, Kuzmányho  29, 040 01, 
Košice, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Na Tarči, Agátová 12, 05201, 
Spišská Nová Ves, 5%
LEKÁREŇ Rožňava, Štítnická  9, 048 01, 
Rožňava, www.apothekeslovakia.sk, 8%
LEKÁREŇ V NEMOCNICI, Lúčna  57, 040 
15, Košice-Šaca, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň VAŽEC, Važecká  8, 040 12, 
Košice - Nad Jazerom, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
LEVI´S & WRANGLER & LEE, OPTIMA, 
Moldavská cesta  32, 04011, Košice, 
www.ermaan.sk, 5%
Libri, CASSOVIA, Pri Prachárni 4, 04001, 
Košice, www.libri.sk, 3%
Libri, Námestie Baníkov 2, 04801, Rožňava, 
www.libri.sk, 3%
MANIA optix, AUPARK, Námestie 
osloboditeľov 3377/1, 04001, Košice, 
www.maniashop.sk, 5%
MANIA seasons, OPTIMA, Moldavská cesta  
32, 04011, Košice, www.maniashop.sk, 5%
MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline, 
Námestie osloboditeľov 1, 04001, Košice, 
www.lenovoonline.sk, 3%
MUSTANG & DESIGUAL Store, AUPARK, 
Námestie osloboditeľov 18, 04011, Košice, 
www.ermaan.sk, 5%
Nábytok Tempo Kondela, DOM NÁBYTKU, 
Hviezdoslavova  346, 05801, Poprad, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, Duklianska ul. 19, 
05201, Spišská Nová Ves, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
NAPAPIJRI Store, AUPARK, Námestie 
osloboditeľov 18, 04011, Košice, 
www.ermaan.sk, 5%
Pinky Club, GALÉRIA, Toryská 5, 04011, 
Košice, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, TESCO EXTRA, Trolejbusová  
1, 04001, Košice, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, TESCO, Napájadlá 16, 04012, 
Košice, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, Staničné námestie 11, 04001, 
Košice, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, OC ZEMPLÍN, Andreja 
Sládkoviča 5, 07101, Michalovce, 
www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, TESCO EXTRA, Medza 15, 
05201, Spišská Nová Ves, 
www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, MADARAS, Mlynská 39, 05201, 
Spišská Nová Ves, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, TESCO, M.R.Štefánika , 07501, 
Trebišov, www.pinkyclub.sk, 10%
PLANEO Elektro Košice, OC GALÉRIA, 
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Toryská  5, 04011, Košice, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Spišská Nová Ves, 
Duklianska ul. 708, 05201, Spišská Nová 
Ves, www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Quick time Košice , AUPARK, 
Námestie osloboditeľov 3377, 04001 , 
Košice , www.planeoquicktime.sk, 10%
PLANEO Quick time Košice , GALÉRIA, 
Toryská  5, 04011, Košice, 
www.planeoquicktime.sk, 10%
PLANEO Quick time Košice , CASSOVIA, 
Pri Prachárni  4, 04001, Košice, 
www.planeoquicktime.sk, 10%
Poctivý farmár, Ukrainská 58, 04018, 
Košice, www.poctivyfarmar.sk, 5%
SUBWAY, AUPARK, Nám. Osloboditeľov  1, 
04001, Košice, 
www.subwayslovensko.sk, 10%
Vaša optika, Letná 40, 04001, Košice, 
www.vasaoptika.sk, 20%
www.benesport.sk, Slovenského raja 
243/43, 05201, Spišské Tomášovce, 
www.benesport.sk, 10%
www.doriang.eu, Bačíkova 1, 04001, 
Košice, www.doriang.eu, 10%
www.eveline-eshop.sk, Zámočnícka 147/3, 
07222, Strážske, 
www.eveline-eshop.sk, 5%
www.poctivyfarmar.sk, Ukrainská 58, 04018, 
Košice, www.poctivyfarmar.sk, 5%
www.potraviny.eu, Irkutská 10, 04012, 
Košice, www.potraviny.eu, 3%

NITRIANSKY KRAJ

Adam, DITURIA, Svätého Michala 5, 93401, 
Levice, www.adamaeva.eu, 5%
Aeolus Nitra, Mostná 29, 94901, Nitra, 
www.aeolus.sk, 10%
AGON MEDIA - TRAVELNET, Mostná 29, 
94901, Nitra, www.travelnet.sk, 2%
ANDREA SHOP PLUS, Hlavná  61, 92701, 
Šaľa, www.andreashop.sk, 3%
Auto požičovňa RentCar, Nitirianska  119, 
94002, Nové Zámky, 
www.rentcarsk.sk, 10%
autoservis G.I.G. auto , Nitirianska  119, 
94002, Nové Zámky, 
www.gig-auto.sro.sk, 10%
BioSvet, M.R. Štefánika 6, 94001, Nové 
Zámky, www.biosvet.info, 3%
Čerpacia stanica GAS, Hlavná  1007, 
94357, Kamenín, 0,030 €
Čerpacia stanica Tankuj Lacno, 
Hviezdoslavova  1916, 94201, 
Šurany, 0,030 €
ENERGY Konzultačné centrum, Ul. 
Františkánov 24, Komárno, 
www.energy.sk, 2%
ENERGY Konzultačné centrum, Ku Bratke 
1, Levice, www.energy.sk, 2%
ENERGY Konzultačné centrum, F. 

Rákocziho 1780/39, Štúrovo, 
www.energy.sk, 2%
EXIsport, OC MAX - Nitra, Chrenovská  30, 
Nitra, www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Centro - Nitra, Akademická  
1/A, Nitra, www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Galéria - Nitra, Bratislavska  
5b, Nitra, www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Aquario - Nové Zámky, 
Nitrianska cesta   111A, Nové Zámky, 
www.exisport.com, 10%
FAnn parfumérie, GALÉRIA MLYNY, 
Štefánikova trieda  61, 94901, Nitra, 
www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, OC MAX, Chrenovská  
1661/30, 94901, Nitra, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, GALÉRIA, Bratislavská  5, 
94901, Nitra, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, AQUARIO, Nitrianska 
cesta  111/A, 94067, Nové Zámky, 
www.fann.sk, 10%
FaxCopy, Dunajské nábrežie 2, 94501, 
Komárno, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Sv. Michala  4, 93401, Levice, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, GALÉRIA MLYNY, Štefánikova 
trieda  61, 94901, Nitra, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, M. R. Štefánika  12, 94061, Nové 
Zámky, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Vlčanská  14, 92701, Šaľa, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Krušovská  40, 95501, Topoľčany, 
www.faxcopy.sk, 10%
Gatta, GALÉRIA MLYNY, Štefánikova trieda 
61, 94901, Nitra, 
www.gattaslovakia.sk, 10%
HARYS SPORT, Moyzesova 6, 95501, 
Topoľčany, www.harys.webnode.sk, 10%
Hilkovič, OC MAX, Chrenovská  1661/30, 
94901, Nitra, www.hilkovic.sk, 10%
Klub ENERGY, Dunajská  5, Komárno, 
www.energy.sk, 2%
Klub ENERGY, Sládkovičova 11, Nitra, 
www.energy.sk, 2%
Lara Bags, DITURIA, Sv. Michala  2395/5, 
93401, Levice, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, GALÉRIA MLYNY, Štefánikova 
trieda 35/61, 94901, Nitra, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, Bratislavská  2109/5, 
94901, Nitra, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, CENTRO NITRA, Akademická  
1651/1A, 94901, Nitra, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, MAX, Chrenovská  1661/30, 
94901, Nitra, www.larabags.sk, 10%
Lekáreň BioMed, ul. 17. novembra  
1300/14, 955 01, Topoľčany, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň CLAUDIA, Gúgska  14, 940 01, 
Nové Zámky, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň NA NÁMESTÍ, Hlavné námestie  3, 
940 01, Nové Zámky, 

www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Novopharma, Slovenská  11, 940 
52, Nové Zámky, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Pharmacum Levice, CITYPARK, 
Turecký rad 11, 934 01, Levice, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň PHARMACY MAX, Chrenovská  
30, 949 01, Nitra, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň PRI POLIKLINIKE, Komenského  
36/B, 937 01 , Želiezovce, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň SOVANIS, Hlavná  6, 927 01, Šaľa, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Libri, Svätého Michala 2, 93401, Levice, 
www.libri.sk, 3%
Libri, CITYPARK, Turecký rad 11, 93401, 
Levice, www.libri.sk, 3%
Libri, M. R. Štefánika 2, 94002, 
Nové Zámky, www.libri.sk, 3%
Libri, Námestie A. Hlinku 4, 95301, Zlaté 
Moravce, www.libri.sk, 3%
M-ORIGINAL, TESCO, Turecký rad 5172/7, 
93401, Levice, www.maniashop.sk, 5%
MANIA očná optika, OC GALÉRIA, 
Bratislavská 5b, 94901, Nitra, 
www.maniashop.sk, 5%
MANIA optix, GALÉRIA MLYNY, Štefánikova 
trieda  61, 94901, Nitra, 
www.maniashop.sk, 5%
Nábytok Tempo Kondela, JEDNOTA, ul. 
Slančíkovej 1, 94901, Nitra, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, Komárňanská 
cesta 3, 94064, Nové Zámky, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, Kalnická cesta 8, 
93401, Levice, www.tempo-kondela.sk, 3%
Olip obuv, Novozámocká 10, 94905, Nitra, 
www.olip.sk, 10%
Olip obuv, Novozámocká 10, 94901, Nitra, 
olip.sk, 10%
Oresi, GALÉRIA MLYNY, Štefánikova trieda 
61, 94901, Nitra, www.oresi.sk, 5%
Oresi, AQUARIO, Nitrianska cesta  111/A, 
94002, Nové Zámky, www.oresi.sk, 5%
Oresi, GALÉRIA, Hlavná 75, 92901, 
Dunajská Streda, www.oresi.sk, 5%
Parfuméria Ignis, Nám. M.R. Štefánika  5, 
Komárno, 10%
Penzión Toscana, Dolnozoborská 3335/70, 
94901, Nitra, www.pizzeriatoscana.sk, 5%
Pinky Club, OC MLYNY, Štefánikova trieda 
61, 94901, Nitra, www.pinkyclub.sk, 10%
PLANEO Elektro Levice, Turecký rad 11, 
93401, Levice, www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Nitra, MLYNY, Štefánikova 
trieda 61, 94901, Nitra, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Nové Zámky, Nitrianska 
cesta  8805/111, 94001, Nové Zámky, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Topoľčany , NÁKUPNÉ 
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CENTRUM TOPOLIS, P. Jilemnického  
4892/93, 95501 , Topoľčany, 
www.planeoelektro.sk, 3%
Poistný servis, Nitirianska  119, 94002, 
Nové Zámky, www.poistenie.eu.sk, 10%
Ristorante-Pizzeria Toscana, Dolnozoborská 
3335/70, 94901, Nitra, 
www.pizzeriatoscana.sk, 5%
Samsung Galéria, OC CENTRO, 
Akademická 1/A, 94901, Nitra, 5%
SKMODA, Pod Trnkami 314/20, 94901, 
Nitra, www.skmoda.sk, 10%
Toptenconsulting, J. Matušku 2148/2, 
95501, Topoľčany, 10%
Wellness hotel Patince****, Patince 431, 
94639, Patince, 
www.wellnesspatince.sk, 10%
www.ab-obchod.sk, Opatovce nad Nitrou 
367, 97202, Opatovce nad Nitrou, 
www.ab-obchod.sk, 5%
www.biosvet.info, M.R. Štefánika 6, 94001, 
Nové Zámky, www.biosvet.info, 3%
www.FotkyNaTorty.sk, Andovská 8933/13, 
94053, Nové Zámky, 
www.fotkynatorty.sk, 7%
www.grosso.sk, Dolnozoborská 14, 94901, 
Nitra, www.grosso.sk, 5%
www.holenie.sk, Na priehon 332/70, 94905, 
Dolné Krškany, www.holenie.com, 10%
www.kupteraz.sk, Mochovská 32, 93405, 
Levice, www.kupteraz.sk, 5%
www.najdarceky.eu, L. Novomestského 
774/2, 92701, Šaľa, 
www.najdarceky.eu, 10%
www.olip.sk, Novozámocká 10, 94901, 
Nitra, www.olip.sk, 10%
www.olip.sk, Novozámocká 10, 94901, 
Nitra, olip.sk, 10%
www.svettopanok.sk, Dolnozoborská 14, 
94901, Nitra, www.svettopanok.sk, 5%

PREŠOVSKÝ KRAJ

Adam, OC MAX, Vihorlatská  2/A, 08001, 
Prešov, www.adamaeva.eu, 5%
Adam, OC MAX, Dlhé hony 1, 05801, 
Poprad, www.adamaeva.eu, 5%
Adam, FORUM, Námestie Sv. Egídia  
3290/124, 05801, Poprad, 
www.adamaeva.eu, 5%
Adam, OC AVENUE, Štefánikova 5512, 
06601, Humenné, www.adamaeva.eu, 5%
Apartmány Lomnica, Tatranská 610, 05952, 
Veľká Lomnica, 
www.apartmanylomnica.sk, 40%
Aplend, Tatranská 4, 05991, Veľký Slavkov, 
www.aplend.com, 10%
Aplend, Starý Smokovec 8, 06201, Starý 
Smokovec, www.aplend.com, 10%
Aplend, Tatranská Lomnica 103, 06201, 
Tatranská Lomnica, www.aplend.com, 10%
CORIAL, OC MAX, Dlhé Hony  4587/1, 
05801, Poprad, www.corial.sk, 10%

CORIAL, OC MAX, Vihorlatská  2A, 08001, 
Prešov, www.corial.sk, 10%
ETANI Cosmetics, Farbiarska  47/19, 
06401, Stará Ľubovňa, www.etani.sk, 15%
EXIsport, Hlavná 137 - Prešov, Hlavná 137, 
Prešov, www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC MAX - Prešov, Vihorlatska   
2A, Prešov, www.exisport.com, 10%
EXIsport, Námestie Sv. Egídia 3643 - 
Poprad, Námestie Sv. Egídia  3643, Poprad, 
www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC MAX - Poprad, Dlhé Hony   
4587/1, Poprad, www.exisport.com, 10%
Famon classic fashion, OC ETERNA, Nám. 
sv. Egídia 42, 05801, Poprad, 
www.famon.sk, 10%
Famon classic fashion, Nám. sv. Egídia 96, 
05801, Poprad, www.famon.sk, 10%
FAnn parfumérie, ZMAX, Dlhé Hony  
4587/1, 05801, Poprad, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, TESCO, Teplická cesta  
4359/3, 05801, Poprad, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, TESCO, Košická  6, 
08001, Prešov, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, TESCO, Nám. Legionárov  
1, 08001, Prešov, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, ZMAX, Vihorlatská  1/A, 
08001, Prešov, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, Nám. Slobody  2, 09301, 
Vranov nad Topľou, www.fann.sk, 10%
FaxCopy, Ulica 1 mája  19/220, 05801, 
Poprad, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Hlavná 1 105, 08001, Prešov, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Tkáčska 2, 08001, Prešov, 
www.faxcopy.sk, 10%
Galéria Andrej Smolák, Nám. Centrum  1, 
06901, Snina, www.galeriaas.sk, 10%
Grand Hotel Strand**** , Vyšné Ružbachy  
48, 06502, Vyšné Ružbachy, 
www.ruzbachy.sk, 10%
Horský  hotel*** Sliezsky dom, Tatranská 
Polianka 32, 06201, Tatranská Polianka, 
www.sliezskydom.sk, 30%
Hotel Bachledka Strachan, Bachledova 
dolina 695, 05955, Žďiar, 
www.bachledka.sk, 5%
Hotel Travertín Comfort*** a Easy** , Vyšné 
Ružbachy  48, 06502, Vyšné Ružbachy, 
www.ruzbachy.sk, 10%
Kabelky-topanky.sk, Obchodná 3, 06401, 
Stará Ľubovňa, 
www.kabelky-topanky.sk, 5%
Klub ENERGY, „Radničné Námestie   
31“, Bardejov, www.energy.sk, 2%
Klub ENERGY, Slovenská  40, Prešov, 
www.energy.sk, 2%
Klub ENERGY, Dostojevského  23, Poprad, 
www.energy.sk, 2%
Kúpele Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy  
48, 06502, Vyšné Ružbachy, 
www.ruzbachy.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, Teplická cesta  , 05801, 
Poprad, www.larabags.sk, 10%

Lara Bags, MAX, Dlhé hony , 05801, 
Poprad, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, FÓRUM, Nám. sv. Egídia 
3290/124, 05801, Poprad, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, Košická 11534/6, 
08001, Prešov, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, MAX, Vihorlatská  7058/2, 
08001, Prešov, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, Námestie legionárov 
6824/1, 08001, Prešov, 
www.larabags.sk, 10%
Lekáreň AVENA, Karpatská  11, 058 01, 
Poprad, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň BELÁ, Štefánikova  455/42, 059 
01, Spišská Belá, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Prešov, Justičná  13, 080 01, 
Prešov, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň SNINA, TESCO, Stakčínska , 069 
01, Snina, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Vranov nad Topľou, TESCO, 
Duklianskych hrdinov , 093 01, Vranov nad 
Topľou, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Libri, „Radničné Námestie 11“, 08501, 
Bardejov, www.libri.sk, 3%
Libri, Námestie slobody  55, 08301, 
Sabinov, www.libri.sk, 3%
Libri, Sovietskych hrdinov 413/54, 08901, 
Svidník, www.libri.sk, 3%
Libri, Námestie slobody  1786, 09301, 
Vranov nad Topľou, www.libri.sk, 3%
MANIA očná optika, OC MAX, Dlhé Hony 1, 
05801, Poprad, www.maniashop.sk, 5%
MANIA očná optika, ĽUBOVNIANSKA 
NEMOCNICA, Obrancov mieru , 06401, 
Stará Ľubovňa, www.maniashop.sk, 5%
Nábytok Tempo Kondela, Budovateľská 
3596/34, 08001, Prešov, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Oresi, OC MAX - Prešov, Vihorlatská  2A, 
08001, Prešov, www.oresi.sk, 5%
Pinky Club, OC BARDEJOV, Duklianska , 
08501, Bardejov, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, TESCO, Družstevná   39, 
06659, Humenné, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, OC AVENUE, Štefánikova 
5512, 06601, Humenné, 
www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, TESCO, Teplická cesta  3, 
05801, Poprad, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, OC MAX, Dlhé hony 4587/1, 
05801, Poprad, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, FORUM, Námestie Sv. Egídia  
3290/124, 05801, Poprad, 
www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, TESCO, Volgogradská 7/A, 
08001, Prešov, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, OC MAX, Vihorlatská  2/A, 
08001, Prešov, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, TESCO, Duklianskych hrdinov 
31, 09301, Vranov nad Topľou, 
www.pinkyclub.sk, 10%
PLANEO Elektro Poprad , TATRY 
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SHOPPING CENTER, Svitská cesta  
5035/5, 05801, Poprad, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Poprad , FORUM, 
Námestie Sv. Egídia  3290/124, 05801, 
Poprad, www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Prešov, Vihorlatská  
12350/1A, 08001, Prešov, 
www.planeoelektro.sk, 3%
Preq s.r.o., Sibírska 15, 08001, Prešov, 10%
STAR BIKE, Hlavná 71, 08001, 
Prešov, www.starbike.sk, 5%
Švajčiarske domčeky*** , Vyšné Ružbachy  
48, 06502, Vyšné Ružbachy, 
www.ruzbachy.sk, 10%
www.BergHOFF.sk, Družstevná   22/1477, 
06601, Humenné, www.berghoff.sk, 8%
www.darcekovy-raj.sk, Okružná  884/72, 
06401, Stará Ľubovňa, 
www.darcekovy-raj.sk, 3%
www.doplnkyvbyte.sk, Sídlisko juh 1057/7, 
09301, Vranov nad Topľou, 
www.doplnkyvbyte.sk, 5%
www.ipapier.sk, Nová Ľubovňa 667, 06511, 
Nová Ľubovňa, www.ipapier.sk, 4%
www.kabelky-topanky.sk, Obchodná 3, 
06401, Stará Ľubovňa, 
www.kabelky-topanky.sk, 5%
www.maliarskeplatno.sk, Mierová 1842/1, 
06901, Snina, 
www.maliarskeplatno.sk, 10%
www.mobil-box.sk, Záhradná 185/50, 
09431, Hanušovce nad Topľou, 
www.mobil-box.sk, 2,50%
www.obalo.sk, Mierová 1842/1, 06901, 
Snina, www.obalo.sk, 5%
www.obraznastenu.sk, Mierová 1842/1, 
06901, Snina, www.obraznastenu.sk, 10%
www.OkuliareWayfarer.sk, Masarykova 16, 
Prešov, www.okuliarewayfarer.sk, 10%
www.starbike.sk, Hlavná 71, 08001, Prešov, 
www.starbike.sk, 5%
www.tiktok.sk, Mierová 1842/1, 06901, 
Snina, www.tiktok.sk, 10%

TRENČIANSKY KRAJ

Adam, LAUGARICIO, Belá 7271, 91101, 
Trenčín, www.adamaeva.eu, 5%
Aeolus Trenčín, Palackého 13, 91101, 
Trenčín, www.aeolus.sk, 10%
Bequem Shoes , Mostová  381, 95801, 
Partizánske, www.bequem.sk, 10%
BergHOFF, LAUGARICIO, Belá  7271, 
91101, Trenčín, www.berghoff.sk, 8%
Čerpacia stanica GAS, Brezolupy časť 
Jerichov  37, 95701, Bánovce nad 
Bebravou, 0,030 €
Čerpacia stanica GAS, Topoľčianska cesta  
320, 95852, Žabokreky nad Nitrou, 0,030 €
EXIsport, OC MAX - Trenčín, 
gen.M.R.Stefánika  426, Trenčín, 
www.exisport.com, 10%

EXIsport, OC Laugaricio - Trenčín, Belá  
7271, Trenčín, www.exisport.com, 10%
FAnn parfumérie, PRIOR, Nám. SNP  1, 
95801, Partizánske, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, PRIOR, Centrum  3/5, 
01701, Považská Bystrica,
www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, PRIOR, Nám. slobody  1, 
97101, Prievidza, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, TESCO, Nábrežná ulica  
7, 97101, Prievidza, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, ul. Ferka Urbánka  797, 
02001, Púchov, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, LAUGARICIO, Belá   
7271, 91108, Trenčín, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, PRIOR, Vajanského  4, 
91101, Trenčín, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, OC MAX, gen. 
M.R.Štefánika  426, 91101, Trenčín, 
www.fann.sk, 10%
FaxCopy, Hviezdoslavova  19, 91501, Nové 
Mesto nad Váhom, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Košovská cesta  1C, 97101, 
Prievidza, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Palackého  29, 91101, Trenčín, 
www.faxcopy.sk, 10%
Hilkovič, Bojnická cesta 43, 97101, 
Prievidza, www.hilkovic.sk, 10%
Hilkovič, Palackého  94/15, 91101, Trenčín, 
www.hilkovic.sk, 10%
Hotel DAMONA REGIA, Zámok a okolie 3, 
97201, Bojnice, 
www.damonahotel.com, 60%
Kereko, Spojová 3, 02001, Púchov, 
www.kereko.sk, 12%
Kereko, Považské Podhradie  1313, 01704, 
Považské Podhradie, www.kereko.sk, 12%
Kereko, Stred 39, 01704, Považská 
Bystrica, www.kereko.sk, 12%
Klub ENERGY, Pribinove sady 3, Nová 
Dubnica, www.energy.sk, 2%
Klub ENERGY, Ul. Madvu 33, Prievidza, 
www.energy.sk, 2%
Lara Bags, TESCO, Nábrežná 1811/7, 
97101, Prievidza, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, KORZO, Nábrežná 5, Prievidza, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, LAUGARICIO, Belá  6469, 
91101, Trenčín, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, MAX, gen.M.R.Stefánika  
424/88, 91101, Trenčín, 
www.larabags.sk, 10%
Lekáreň malé Korzo, Nábrežná  7, 971 01, 
Prievidza, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň NA KORZE, Nábrežná  1913/5A, 
971 01, Prievidza, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň NA NÁMESTÍ, Nám.Matice 
Slovenskej  4262/22, 018 41, Dubnica nad 
Váhom, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň NA NÁMESTÍ, Mierové Námestie  
93, 019 01, Ilava, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň na Sihoti, Martina Rázusa  

1471/36, 91101, Trenčín, 4%
Lekáreň Pharmacum Bánovce, TESCO, 
Nám. Ľudovíta Štúra  42037, 957 01, 
Bánovce nad Bebravou, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Sihoť 2, Gagarinova 1, 
91101, Trenčín, 4%
LEKÁREŇ V NEMOCNICI, Hviezdoslavova 
42086, 957 01, Bánovce nad Bebravou, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
LEKÁREŃ V POLIKLINIKE, Partizánska  
3731, 911 01 , Trenčín, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Libri, Námestie SNP 1, 97271, Nováky, 
www.libri.sk, 3%
Libri, Braneckého 7, 91101, Trenčín, 
www.libri.sk, 3%
MANIA očná optika, OC MAX, M. R. 
Štefánika 426, 91101, Trenčín, 
www.maniashop.sk, 5%
Nábytok Tempo Kondela, Partizánska  309, 
95701, Bánovce nad Bebravou, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Oresi, SC KORZO, Nábrežná 1913/5A, 
97101, Prievidza, www.oresi.sk, 5%
Oresi, LAUGARICIO, Belá  7271, Trenčín, 
www.oresi.sk, 5%
Pinky Club, OC MAX, Generála 
M.R.Štefánika 90, 91101, Trenčín, 
www.pinkyclub.sk, 10%
PLANEO Elektro Bánovce nad Bebravou, 
VENDO PARK, Svätoplukova  1936/15A, 
95704, Bánovce nad Bebravou, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Dubnica nad Váhom, 
STOP SHOP, Obchodná  4062/8, 01841, 
Dubnica nad Váhom, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Partizánske, Nitrianska  
116, 95801, Partizánske, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Prievidza, Hornonitrianska 
cesta  1282/3, 97101, Prievidza, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Púchov, Nimnická cesta  
1990/33A, 02001, Púchov,
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Trenčín, Gen. M. R. 
Štefánika  6833, 91101, Trenčín, 
www.planeoelektro.sk, 3%
Röhnisch, Slovenských partizánov 14, 
01701, Považská Bystrica, 
www.rohnisch.sk, 10%
www.bequem.sk, Mostová  381, 95801, 
Partizánske, www.bequem.sk, 10%
www.bluebird.sk, Nám. A. Hlinku  25/30, 
01701, Považská Bystrica, 
www.bluebird-eshop.sk, 10%
www.ecobio.sk, Bojnická cesta 594/32, 
97217, Kanianka, ecobio.sk, 10%
www.krajinahraciek.sk, Horné Motešice 278, 
91326, Motešice, 
www.krajinahraciek.sk, 7%
www.najlacnejsiepredeti.sk, Horné Motešice 
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278, 91326, Motešice, 
www.najlacnejsiepredeti.sk, 7%
www.rohnisch.sk, Slovenských partizánov 
14, 01701, Považská Bystrica,
 www.rohnisch.sk, 10%
www.solarbunny.eu, Bojnická cesta 594/32, 
97217, Kanianka, www.solarbunny.eu, 10%
www.vlacikypredeti.sk, Horné Motešice 278, 
91326, Motešice, www.vlacikypredeti.sk, 7%
www.vonaj.eu, Budovateľská 175/13, 
97245, Bystričany, www.vonaj.eu, 5%
www.XTORM.sk, Bojnická cesta 594/32, 
97217, Kanianka, xtorm.sk, 5%

TRNAVSKÝ KRAJ

Adam, Trhová 1/A, 91701, Trnava, 
www.adamaeva.eu, 5%
Adam, OUTLET VODERADY, Voderady 
440, 91942, Voderady, 
www.adamaeva.eu, 5%
Aeolus Trnava - Hell Tour, Radlinskeho ulica  
1/B, 91701, Trnava, www.aeolus.sk, 10%
ANDREA SHOP PLUS, Galantská cesta 22, 
92901, Dunajská Streda, 
www.andreashop.sk, 3%
ANDREA SHOP PLUS, Bratislavská cesta  
1200/35B, 93101, Šamorín, 
www.andreashop.sk, 3%
Čerpacia stanica GAS, Matúškova cesta  
887, 92401, Galanta, 0,030 €
Čerpacia stanica GAS, Kračanská cesta  
38/A, 92901, Dunajská Streda, 0,030 €
Čerpacia stanica Tankuj Lacno, Horné 
Saliby  1220, 92503, Horné Saliby , 0,030 €
DALI SPORT, Šafárikova 430/3, 92400, 
Galanta, www.dalisport.sk, 7%
ENERGY Konzultačné centrum, Kukučínova 
25, Piešťany, www.energy.sk, 2%
ENERGY Konzultačné centrum, Hlavná 9, 
Šamorín, www.energy.sk, 2%
EXIsport, OC Galéria - Trnava, Veterná  40, 
Trnava, www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC MAX - Trnava, Ferka Urbánka  
11, Trnava, www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC MAX - Dunajská Streda, 
Galantská cesta ,  929 01 , Dunajská 
Streda, www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Aupark - Piešťany, Nitrianska   
7555/18, Piešťany, www.exisport.com, 10%
FAnn parfumérie, OC MAX, Galantská cesta  
5692/20, 92901, Dunajská Streda, 
www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, Nám. sv. Michala  12, 
92001, Hlohovec, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, Winterova  31, 92101, 
Piešťany, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, PRIOR, A. Hlinku  46, 
92101, Piešťany, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, OC MAX, ul. Mallého  
2611/55, 90901, Skalica, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, OC MAX, F. Urbánka  11, 
91701, Trnava, www.fann.sk, 10%

FAnn parfumérie, GALÉRIA, Veterná  40, 
91701, Trnava, www.fann.sk, 10%
FaxCopy, Winterova  8, 92101, Piešťany, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Námestie oslobodenia  7/24, 
90501, Senica, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Paulínska  24, 91701, Trnava, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Kollárová 20, 91701, Trnava, 
www.faxcopy.sk, 10%
Gatta, ONE FASHION OUTLET, Voderady 
440, 91942, Voderady, 
www.gattaslovakia.sk, 10%
Halloween-online.sk, Bohdanovce nad 
Tranvou 422, 91909, Bohdanovce nad 
Trnavou, www.halloween-online.sk, 10%
Hilkovič, Františkánska 30, 91701, Trnava, 
www.hilkovic.sk, 10%
Hotel Máj, Hlboká 49, 92101, Piešťany, 
www.hotelmaj.sk, 15%
Hotel Royal Diamond**, Fučíkova  2, 93201, 
Veľký Meder, 
www.hotelroyaldiamond.sk, 15%
Klub ENERGY, Alžbetínské námestie  1203, 
Dunajská Streda, www.energy.sk, 2%
Klub ENERGY, Pekárska  23, Trnava, 
www.energy.sk, 2%
KúpMa.sk, Bohdanovce nad Tranvou 422, 
91909, Bohdanovce nad Trnavou, 
www.kupma.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, Hlavná 75, Dunajská 
Streda, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, MAX, Galantská cesta 5692/20, 
92901, Dunajská Streda, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, AUPARK, Nitrianska 7555/18, 
92101, Piešťany, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, N. Teslu 6711/25, 
92101, Piešťany, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, Veterná  7310/40, 
91701, Trnava, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, TESCO, Veterná  7310/40, 
91701, Trnava, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, CITY ARENA, Kollárová 20, 
91701, Trnava, www.larabags.sk, 10%
Lekáreň Majcichov, Majcichov  39, 919 22, 
Majcichov, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Na Evanjelickom dome, Hlavná  
48, 917 01, Trnava, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Pharmacum Trnava, ARKÁDIA, 
Veterná  40, 917 01, Trnava, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Piešťany, Winterova  37, 921 01, 
Piešťany, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň PRI POLIKLINIKE, Kuzmányho  
3966/6, 926 01, Sereď, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Libri, VÁH, Za Váhom  1197, 92001, 
Hlohovec, www.libri.sk, 3%
Libri, Hurbanova 2827/A, 90501, Senica, 
www.libri.sk, 3%
Libri, OC MAX, Mallého 53, 90901, Skalica, 
www.libri.sk, 3%

Libri, Hlavná 17, 91701, Trnava, 
www.libri.sk, 3%
MANIA očná optika, OC MAX, Ferka 
Urbánka  11, 91701, Trnava, 
www.maniashop.sk, 5%
Nábytok Tempo Kondela, Vrbovská cesta 
123, 92101, Piešťany, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, OC GALÉRIA, 
Hlavná  75, 92901, Dunajská Streda, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, Hurbanova 
2944/40D, 90501, Senica, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Olip obuv, Hviezdoslavova  1, 91701, 
Trnava, www.olip.sk, 10%
Olip obuv, Hviezdoslavova  1, 91701, 
Trnava, olip.sk, 10%
Oresi, GALÉRIA, Veterná  40, 91701, 
Trnava, www.oresi.sk, 5%
Parfuméria Ignis, B.Bartóka 345/12, 
Dunajská Streda, 10%
Pinky Club, OC MAX, Ferka Urbánka  11, 
81701, Trnava, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, MALL, Nová Ulica 6/B, 91701, 
Trnava, www.pinkyclub.sk, 10%
PLANEO Elektro Galanta, VENDO PARK, 
Esterházyovcov  3169/30 , 92401, Galanta, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Hlohovec, Za Váhom  
1197/2, 92003, Hlohovec, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Senica, Obchodná ulica  
1278/5, 90501, Senica, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Trnava , OC MAX, Ferka 
Urbánka  7556/11, 91701, Trnava, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Trnava , NÁKUPNÉ 
CENTRUM THE MALL, Nová  8679/6B, 
91701 , Trnava, www.planeoelektro.sk, 3%
Ryboflex, Šamorínska 117, 93039, Zlaté 
Klasy, www.ryboflex.sk, 5%
www.dalisport.sk, Šafárikova 430/3, 92400, 
Galanta, www.dalisport.sk, 7%
www.farebnenaramky.sk, Abrahám 440, 
92545, Abrahám, www.topsolutions.sk, 15%
www.profisvietidla.sk, Štefánikova 699, 
90501, Senica, www.profisvietidla.sk, 10%
www.ryboflex.sk, Šamorínska 117, 93039, 
Zlaté Klasy, www.ryboflex.sk, 5%
www.syry.info, Póšfa 7, 93034, Holice, 
www.syry.info, 10%
www.violettemoda.sk, Partizánska  71, 
02743, Nižná, www.violettemoda.sk, 10%
www.zelenyzivot.sk, Čenkovce 123, 93039, 
Čenkovce, www.zelenyzivot.sk, 10%
wwwCOOLish.sk, Komenského 958/2, 
90501, Senica, www.coolish.sk, 5%
Zástery.sk, Bohdanovce nad Tranvou 422, 
91909, Bohdanovce nad Trnavou, 
www.zastery.sk, 10%
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ŽILINSKÝ KRAJ

Adam, TULIP, Pltníky  2, 03601, Martin, 
www.adamaeva.eu, 5%
ADAM SPORT, Karola Salvu 10, 03401, 
Ružomberok, www.adamsport.eu, 10%
Aeolus Žilina, Horný Val  33, 01001, Žilina, 
www.aeolus.sk, 10%
Apartmán pri hrade - Liptovský Hrádok, 
Fraňa Kráľa  488, 03301, Liptovský Hrádok, 
www.apartmanprihrade.sk, 10%
Apartmány pod Tatrami, Hybe 161, 03231, 
Hybe, www.apartmanypodtatrami.sk, 10%
DAES, Fatranská 8035, 01008, Žilina, 
www.daes.sk, 5%
Drevenice Jánošíkov dvor, Malá Petrová 8, 
02705, Zázrivá, www.janosikovdvor.sk, 10%
ENERGY Konzultačné centrum, 
Belanského 2724, Kysucké Nové Mesto, 
www.energy.sk, 2%
ENERGY Konzultačné centrum, Š. Moyzesa  
3, Ružomberok, www.energy.sk, 2%
ENERGY Konzultačné centrum, A. Kmeťa 
7, Žilina, www.energy.sk, 2%
ERMAAN, Garbiarska 627, 03101, 
Liptovský Mikuláš, www.ermaan.sk, 5%
EXIsport, STOP.SHOP - Liptovský Mikuláš, 
ul. 1.Mája  45, Liptovský Mikuláš, 
www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Tulip - Martin, Pĺtniky  2, 
Martin, www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC Aupark - Žilina, Veľká okružná   
59A, Žilina, www.exisport.com, 10%
EXIsport, OC MAX - Žilina, Prielohy 979, 
Žilina, www.exisport.com, 10%
Famon classic fashion, AUPARK, Veľká 
okružná  59A, 01001, Žilina, 
www.famon.sk, 10%
FAnn parfumérie, PRIOR, Štúrova ul. , 
03101, Liptovský Mikuláš, 
www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, PRIOR, Nám. SNP  2, 
03601, Martin, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, TULIP CENTER, Pltníky  
2, 03601, Martin, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, Hviezdoslavovo nám.  
213, 02901, Námestovo, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, Mostová  15, 03401, 
Ružomberok, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, TESCO, Košická cesta  3, 
01001, Žilina, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, ZMAX, Prielohy  979, 
01001, Žilina, www.fann.sk, 10%
FAnn parfumérie, SC MIRAGE, Nám. A. 
Hlinku  7B, 01001, Žilina, www.fann.sk, 10%
FaxCopy, Ulica 1.mája  32, 03101, 
Liptovský Mikuláš, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Vajanského námestie  2, 03601, 
Martin, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, Mostová  10, 03401, 
Ružomberok, www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, D. Dlabača  33, 01001, Žilina, 
www.faxcopy.sk, 10%
FaxCopy, AUPARK , Štúrovo námestie , 

01001, Žilina, www.faxcopy.sk, 10%
Hilkovič, Národná  7, 01001, Žilina, 
www.hilkovic.sk, 10%
Hotel Aphrodite, Centrum  1, 01313, 
Rajecké Teplice, www.spa.sk, 10%
Hotel GAVURKY***, Sv. Martina 1400, 
01306, Terchová, 
www.hotelgavurky.sk, 10%
Hotel Impozant**** - Valčianska dolina, 
Snowland Valčianska dolina SK , 03835, 
Valča, www.impozant.sk, 30%
Jasenská dolina - Stredisko KAŠOVÁ, Belá 
- Dulice 385, 03811, Belá, 
www.jasenskadolina.sk, 10%
Jasenská dolina - Stredisko LEHOTA, Belá - 
Dulice 385, 03811, Belá, 
www.jasenskadolina.sk, 10%
Klub ENERGY, PRIOR, Štúrova , 03101, 
Liptovský Mikuláš, www.energy.sk, 2%
Klub ENERGY, A. Kmeťa 1, Martin, 
www.energy.sk, 2%
Lara Bags, OC TULIP, Pltníky  , 03601, 
Martin, www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, AUPARK, Veľká okružná  
2733/59, 01001, Žilina, 
www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, DUBEŇ, Vysokoškolákov 
8069/52, 01008, Žilina, 
www.larabags.sk, 10%
Lekáreň APOTHEKE, Námestie mieru  1, 
Liptovský Mikuláš, 8%
Lekáreň MARTIN, Martin, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň Slovena, Kysucká cesta  3, 010 01, 
Žilina, www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň U LIEČIVÉHO PRAMEŇA, 
ul.SNP, 013 05, Belá, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
Lekáreň U LIEČIVÉHO PRAMEŇA, 
Baničova  3392, 010 01, Žilina, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
LEKÁREŃ V POLIKLINIKE, Považská 12, 
034 26, Ružomberok, 
www.apothekeslovakia.sk, 8%
LEVI´S & PEPE JEANS Store, AUPARK, 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 01001, Žilina, 
www.ermaan.sk, 5%
Libri, Námestie slobody  55, 02201, Čadca, 
www.libri.sk, 3%
Libri, JASNÁ SHOPPING CITY, Gerbiarska  
695, 03101, Liptovský Mikuláš, 
www.libri.sk, 3%
Libri, Podhora 33, 03401, Ružomberok, 
www.libri.sk, 3%
Libri, Československej brigády 2404, 03861, 
Vrútky, www.libri.sk, 3%
Libri, A. Bernoláka 6, 01001, Žilina, 
www.libri.sk, 3%
Libri, OC MAX, Prielohy  979/10, 01001, 
Žilina, www.libri.sk, 3%
Libri, A. Bernoláka 6, 01001, Žilina, 
www.libri.sk, 3%
Libri, Prielohy  979/10, 01001, Žilina, 
www.libri.sk, 3%

MANIA optix, AUPARK, Veľká okružná  
2733/59, 01001, Žilina, 
www.maniashop.sk, 5%
MANIA seasons, OC ATRIUM DUBEŇ, 
Vysokoškolákov 52, 01008, Žilina, 
www.maniashop.sk, 5%
Motel Ranč, Pri Váhu 540/71, 03406, 
Ružomberok, www.hotelranc.sk, 10%
Na prérie a do lesov!, Turček 111, 03848, 
Turčianske Teplice, campnatur.sk, 23%
Nábytok Tempo Kondela, Nám. M.R. 
Štefánika  , 02801, Trstená, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, ul. 1.Mája  4313, 
03101, Liptovský Mikuláš, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, JEDNOTA, 
Radlinského 1736/27, 02601, Dolný Kubín, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, DOM NÁBYTKU, 
Bajzová 39/B, 01001, Žilina, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, JEDNOTA, 
Podhora 51, 03401, Ružomberok, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, Miestneho 
priemyslu 570, 02901, Námestovo, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Nábytok Tempo Kondela, M. R. Štefánika 
25A, 03601, Martin, 
www.tempo-kondela.sk, 3%
Oresi, OC CAMPO DI MARTIN, 
Jilemnického 10809/63A, 03601, Martin, 
www.oresi.sk, 5%
Oresi, SC MIRAGE, Námestie A. Hlinku 7/B, 
01001, Žilina, www.oresi.sk, 5%
OUTLET ERMAAN Store, Garbiarska 2584, 
03101, Liptovský Mikuláš, 
www.ermaan.sk, 5%
Penzión ADMIT Terchová, Školská 151, 
01306, Terchová, 
www.durpeg.skadmit, 12%
Pinky Club, OC MIRAGE, Nám. Andreja 
Hlinku 7/B, 01001, Žilina, 
www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club, DUBEŇ, Vysokoškolákov 52, 
01008, Žilina, www.pinkyclub.sk, 10%
Pinky Club , STOP SHOP, Ul. 1. mája 41, 
03101, Liptovský Mikuláš, 
www.pinkyclub.sk, 10%
PLANEO Elektro Dolný Kubín, Aleja 
Slobody  3056/13G, 02601, Dolný Kubín, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Liptovský Mikuláš, 
HYPERNOVA, Garbiarska ul. 4118, 03101, 
Liptovský Mikuláš, 
www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Martin, OC CAMPO DI 
MARTIN, Jilemnického 10809, 03601, 
Martin, www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Považská Bystrica, 
Centrum  1746/265, 01701, Považská 
Bystrica, www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Elektro Žilina, Prielohy  979, 
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01007, Žilina, www.planeoelektro.sk, 3%
PLANEO Quick time Martin , TULIP, Pltníky  
2, 03601, Martin, 
www.planeoquicktime.sk, 10%
PLANEO Quick time Žilina , DUBEŇ, 
Vysokoškolákov  52, 01001, Žilina, 
www.planeoquicktime.sk, 10%
SPORT 2000, Jesenského 6, 03601, Martin, 
www.sportstore.sk, 10%
STRNE SPORT, 29. augusta 16, 03601, 
Martin, www.sportstore.sk, 10%
SUBWAY, AUPARK, Veľká okružná  
2733/59, 01001, Žilina, 
subwayslovensko.sk, 10%
Trekland, Námestie  Andreja Hlinku 4, 
01001, Žilina, www.trekland.sk, 5%
www.aplend.com, V. Žingora 3883/66, 
03601, Martin, www.aplend.com, 10%
www.campnatur.sk, Turček 111, 03848, 
Turček, www.campnatur.sk, 25%
www.campnatur.sk, Turček 111, 03848, 
Turčianske Teplice, campnatur.sk, 23%
www.dgautodoplnky.sk, Revolučná 3290/5, 
01001, Žilina, www.dgautodoplnky.sk, 10%
www.ermaan.sk, Garbiarska 627, 03101, 
Žilina, www.ermaan.sk, 5%
www.indiani.sk, Turček 111, 03848, Turček, 
www.indiani.sk, 34%
www.indiani.sk, Turček 111, 03848, 
Turčianske Teplice, indiani.sk, 23%
www.lacnyeshop.sk, Na Ostrove 57, 03203, 
Liptovský Ján, www.lacnyeshop.sk, 4%
www.letnyhit.sk, Párnica 295, 02601, Dolný 
Kubín, www.letnyhit.sk, 10%
www.magiclook.sk, Vysokoškolákov 41/31, 
01008, Žilina, www.magiclook.sk, 5%
www.temponabytok.sk, M. R. Štefánika 
25A, 03601, Martin, 
www.temponabytok.sk, 3%
www.exisport.com, www.exisport.com, 10%

ČESKÁ REPUBLIKA

7 Camicie, NOVÝ SMÍCHOV, Plzeòská 8, 
15000, Praha, http://www.7camicie.cz, 10%
7 Camicie, PALLADIUM, Námìstí Republiky 
1, 11000, Praha, 
http://www.7camicie.cz, 10%
7 Camicie, CENTRUM CHODOV, 
Roztylská 2321/19, 14800, Praha, http://
www.7camicie.cz, 10%
7 Camicie, NOVÁ KAROLÍNA, Jantarová 4, 
70200, Ostrava, 
http://www.7camicie.cz, 10%
7 Camicie, OLYMPIA, Dálnice 777, 66442, 
Brno, http://www.7camicie.cz, 10%
Halloween-online.cz, Bohdanovce nad 
Tranvou 422, 91909, 
http://www.halloween-online.cz, 10%
Hotel City Club, Sokolská 8, Praha 2, 
http://www.city-centre.cz, 10%
Jean Louis David, Elišky Peškové 1, 15000, 
Praha, http://www.jeanlouisdavid.cz, 10%

KupMa.cz, Bohdanovce nad Tranvou 422, 
91909, http://www.kupma.cz, 10%
Lara Bags, GALERIE ŠANTOVKA, Polská 
1, 77900, Olomouc, 
http://www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, OC HANÁ, Kafkova 1223/8, 
77900, Olomouc, 
http://www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, AVION, Rudná 3114/114, 70030, 
Ostrava, http://www.larabags.sk, 10%
Lara Bags, FORUM NOVÁ KAROLINA, 
Jantarová , 82104, Ostrava, 
http://www.larabags.sk, 10%
Madam Podprsenka, Hybešova 437/46, 
60200, Staré Brno, 
http://www.madampodprsenka.cz, 5%
www.lussy.cz, Hrubá Borša 98, 92523, 
http://www.lussy.cz, 10%
www.madampodprsenka.cz, Hybešova 
437/46, 60200, Staré Brno, 
http://www.madampodprsenka.cz, 5%
www.medvidkovehracky.cz, Vajnorská 
10595/98J, 83104, 
http://www.medvidkovehracky.cz, 5%
www.XTORM.cz, Bojnická cesta 594/32, 
97217, http://xtorm.cz, 5%
Zástìry.cz, Bohdanovce nad Tranvou 422, 
91909, http://www.zastery.cz, 10%

RAKÚSKO

Museum Madame Tussauds, 
Vienna, Riesenradplatz A-1020, Viedeň,  
http://www.madametussauds.com/wien 
30%

INFORMÁCIE V TOMTO 
ČASOPISE SA MÔŽU 
V PRIEBEHU ČASU 
MENIŤ A DOPĹŇAŤ!

VŽDY AKTUÁLNE 
INFORMÁCIE 
O POSKYTOVANÝCH 
ZĽAVÁCH A NOVÝCH 
POSKYTOVATEĽOCH 
ZLIAV NÁJDETE 
NA WWW.EGOCARD.EU
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OBJAVTE VÝHODY 
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VIP KARTY


