Jak zdobyć 30% rabatu do sklepu
Make it Home?
Kochacie zieleń? Świetnie, my również! Lubicie modne dodatki? A
kto nie! Jeśli dodatkowo śledzicie plebiscyt Terra Flower Power,
możecie zdobyć atrakcyjne dodatki do domu i ogrodu ze sklepu
Make it Home aż 30% taniej!
Poznaj sklep Make it Home!
To zaprzyjaźniony z nami serwis internetowy, który nie bez powodu wzbudził
nasze zainteresowanie. Modne dodatki, w przystępnych cenach, które sprawiają,
że domowe wnętrza rozkwitają, a ogrody zyskują nowe kolory, ciekawe ozdoby
odmieniające każdą przestrzeń, a wszystko utrzymane w duchu EKO – to właśnie
lubimy! Sklep www.makeithome.pl po raz kolejny patronuje organizowanemu
przez nas plebiscytowi Terra Flower Power – konkursu, w którym wspólnie z
internatami wybieramy Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce (kliknij, by przejść
do strony konkursu – klik).

Jak zyskać rabat 30% do sklepu Make it Home?
Z okazji plebiscytu mamy dla Was coś jeszcze – specjalny kod rabatowy w
wysokości 30%*! Aby zrobić zakupy w sklepie www.makeithome.pl taniej,
wystarczy zapisać się do newslettera – formularz kontaktowy znajdziecie na
stronie wydarzenia: www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt2019/. Cały proces
zajmie Wam zaledwie kilka chwil i zaowocuje podwójną korzyścią: zyskacie
gwarancję bycia na bieżąco ze stawką głosowania, a co najważniejsze:
zdobędziecie atrakcyjny rabat!

Letnie wyprzedaże
Lato w pełni, dlatego nic dziwnego, że w sklepie Make it Home na dobre ruszyły
słoneczne wyprzedaże. Zestaw uprawny dla ogrodnika? Doniczka ziołowa?
Poręczna torba, w sam raz na plażę? Znajdziesz je właśnie tam i gwarantujemy, że
przydadzą Ci się wiele razy w tym i kolejnych letnich (a nawet zimowych!)
sezonach.

Kwitnące nagrody dla zdolnych fotografów
Dodatki z Make it Home zdobią naszą kuchnię, kilka znajdzie się również na
balkonie. Wiemy dobrze, że sprawdzają się zgodnie z naszymi oczekiwaniami,
dlatego z czystym sumieniem możemy je Wam polecić. Chcąc podziękować Wam
za czynny udział w plebiscycie Terra Flower Power, przygotowaliśmy dla Was
nagrody właśnie ze sklepu Make it Home – doniczki ziołowe brussels herbs single
L już we wrześniu powędrują do autorów 10 najlepszych zdjęć – zgłoszeń
uczestników.

(*rabat dotyczy CAŁEGO asortymentu sklepu, za wyłączeniem produktów z gamy outlet oraz objętych innymi
ofertami specjalnymi)

Zakupy w Internecie to dzisiaj codzienność – oszczędność
czasu, siły, cierpliwości, a bardzo często i pieniędzy. Nie
musisz wychodzić z domu, by kupić donicę, lampę, a nawet
fotel. W makeithome.pl znajdziesz wszystko, czego szukasz
dla domu i ogrodu – niekończąca się skarbnica oryginalnych
inspiracji stoi przed Tobą otworem!

