11/15
PROMOCJA

PREMIERY
I WYDARZENIA

NIE TRAĆ CZASU NA PRZEGLĄDANIE
NEWSLETTERÓW. TERAZ BĘDZIESZ
NA BIEŻĄCO.

KLASYCZNY DESIGN NIGDY CI
SIĘ NIE ZNUDZI
Junghans Meister Chronoscope
(nr 027/4526.01 ) to odświeżona wersja modelu z 1930 roku,
udoskonalana potem w 1960
roku aż do dziś. Czasomierz posiada mechanizm automatyczny
z rozbudowanym datownikiem
w języku angielskim oraz stoperem. Wyprofilowana koperta
umieszczona jest na skórzanym
pasku. Zegarek zapakowany w
drewniane pudełko. Idealnie nadaje się na prezent.
Cena: 7.440 zł

BĘDZIESZ KUSIĆ JĄ FEROMONAMI
BeMINE eau de parfum MAN
100ml od Lovely Lovers to

zapach mężczyzny alfa, który został skomponowany po
to, by kusić płeć przeciwną.
Sukcesywnie uwalniające się
feromony zapachowe sprawią, że zrobisz pozytywne
pierwsze wrażenie. Feromony to naturalne substancje,
które w sposób niewidoczny dla wzroku wpływają na
podświadomość.
Cena: 229,90 zł
www.LovelyLovers.pl

SYCYLIJSKI OFFROAD Z GWIAZDAMI I KLIENTAMI
GRUPY MERCEDES WRÓBEL
DLA OBSERWATORÓW ŻĄDNYCH
NAJDROBNIEJSZYCH SZCZEGÓŁÓW
Nikon Monarch 5 16x56
to idealna propozycja dla
miłośników lotnictwa, polowań czy obserwatorów
ptaków. Jej 16-krotne powiększenie sprawi, że w najdrobniejszych detalach
będziesz mógł podziwiać
każdą akrobację lotniczą.
Duża średnica obiektywów zapewnia jasny obraz,
a wodoszczelna i hermetyczna konstrukcja umożliwia obserwację w każdych
warunkach pogodowych.
Cena: ok. 2 250 zł
www. nikon.pl

FOT. PRODUCENCI

Sycylia to miejsce, które łączy skrajności: wulkaniczną surowość Etny z Katanią – jedną z najbardziej urokliwych i kwiecistych włoskich krain. Te dwa oblicza włoskiej wyspy poznali
pod koniec września klienci Grupy Wróbel, dealera marki Mercedes-Benz, którzy razem ze znanym aktorem Mateuszem
Damięckim zdobyli szczyt najwyższego aktywnego wulkanu
w Europie. Zanim to jednak natąpiło grupa spędziła nocleg w
urokliwej willi u stóp wulkanu, zjadła kolację na wysokości 900
m. n. p. m., połączoną z degustacją wybornych, sycylijskich
win. A na deser Mateusz Damięcki opowiedział uczestnikom o
swojej przygodzie z G Klasą, dając przedsmak tego, co czekało wszystkich następnego dnia. Firma przetransportowała na
wyspę czternaście samochodów terenowych. Unimogi – Mercedesy do zadań specjalnych – wjechały na sam wierzchołek
Etny. Na koniec pełnego emocji dnia organizator zaserwował
swoim gościom relaks w najpiękniejszym sycylijskim mieście –
romantycznej Taorminie. Kolacja w barokowych wnętrzach La
Baronessy, a wcześniej spotkanie z niezwykłym tenorem, który powitał wszystkich na tarasie restauracji. Jednym słowem,
włoski temperament do potęgi.

