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26 maja mamy w całej Polsce będą obchodziły swoje święto. Z tej okazji Wojciech i Reneusz przygotowali wyjątkową
niespodziankę dla klientów sieci SATURN i ich najbliższych. Wystarczy w dniach 23-26 maja br. dokonać zakupu za
kwotę 50 PLN, a kupon rabatowy na kwiaty lub prezent dla mamy będzie na wyciągnięcie ręki.

Od ponad 100 lat Dzień Matki przypada w Polsce na 26 maja. W tym wyjątkowym dniu mamy otrzymują życzenia,
kwiaty i podarunki, które zmieniają się wraz z modą i dostępną ofertą. Zawsze są jednak wyrazem szacunku. W
obchody Dnia Matki włączyła się również sieć SATURN i specjalnie na tę okazję przygotowała niespodziankę dla
swoich klientów i ich mam.
Każdy klient, który w dniach 23-26 maja br. dokona zakupów za minimum 50 PLN, otrzyma kupon rabatowy na
kwiaty bądź prezent w Pocztakwiatowa.pl. Vouchery dostępne są w sklepach sieci do 26 maja lub do wyczerpania
zapasów. Można je wykorzystać do dnia 1 marca 2018 roku. Szczegóły promocji znajdują się w regulaminie „Kwiaty
dla Mamy” dostępnym w sklepach SATURN i na stronie www.saturn.pl .
Prezentowe inspiracje od SATURNA
Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami, na szczęście eksperci sieci SATURN są specjalistami w ciekawych,
praktycznych i miłych podarunkach na każdą okazję. Z myślą o osobach szukających pomysłów na nietuzinkowe
prezenty dla mamy opracowali propozycje elektronicznych gadżetów, które sprawią radość każdej mamie, niezależnie
od wieku.
Mamy lubiące zdrowe, ale szybkie gotowanie na pewno ucieszą się z parowara ZELMER ZSC1600X. Urządzenie
pozwala w krótkim czasie i bez użycia tłuszczu, przygotować kompletny posiłek dla całej rodziny. Parowar ZELMER
ZSC1600X o mocy 2000W i pojemności 12 litrów ma trzy poziomy, na których mozna ułożyć różne składniki obiadu.
Elektroniczny wyświetlacz LCD i 9 automatycznych programów ułatwia sterowanie urządzeniem. Z parowarem
gotowanie stanie się tylko i wyłącznie przyjamnością.
Aktywne mamy dbające o linie z pewnością ucieszy koktajler PHILIPS HR3655/00 Avance Collection z funkcją
kruszenia lodu. Łatwe montowanie dzbanka oraz możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce ułatwią
przygotowywanie świeżych i zdrowych koktajli. Idealnym podarunkiem dla mam lubiących naturalne witaminy z
owoców i warzyw będzie także wyciskarka KENWOOD-AGD JMP601SI Pure Juicer. Urządzenie o mocy 150 W
posiada funkcję automatycznego włączania i wyłączania po naciśnięciu jednego przycisku. Soki i przeciery to nie tylko
smaczny pomysł na zdrową przekąskę, ale też doskonałe uzupełnienie codziennej dierty, które dostarczy mamom
niezbędnych witamin i minerałów.
W zestawie znajduje się również funkcjonalna przystawka do sorbetów, która idealnie sprawdzi się do
przygotowywania letnich deserów.
Dla zabieganych mam, które nie mają zbyt wiele czasu na kobiece przyjemności, doskonałym rozwiązaniem będzie
szczotka prostująca BABYLISS HSB100E LISS BRUSH 3D. To profesjonalne urządzenie posiada aż 126 ząbków,
obrotowy kabel i wskaźnik poziomu temperatury LED, które ułatwiają obsługę i pozwalają uzyskać efekt idealnie
prostych włosów bez szarpania czy nadmiernego nagrzewania. Panie, które lubią zmiany codziennej stylizacji fryzur z
pewnością zadowoli lokówko-suszarka Remington Volume & Curl. To jedno urządzenie z 4 funkcjami jest idealne do
tworzenia fal, ujarzmiania niesfornych loków, dodawania objętości czy prostego modelowania włosów.
W ofercie sieci SATURN można znaleźć także bogaty wybór książek, filmów czy muzyki. Takie podarunki od lat
należą do chętnie wybieranych kategorii prezentów. Umilą wieczór, pozwolą na oderwanie od codziennych
obowiązków i wypełnią czas. Będą się idealnie komponowały z bukietem wiosennych kwiatów, podarowanych z
okazji Dnia Matki.
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Z okazji Dnia Matki sieć SATURN składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Mamom - zdrowia oraz
niewyczerpanych pokładów energii na co dzień!

SATURN to ceniona marka sklepów z elektroniką użytkową, należąca do holdingu MediaMarktSaturn Holding. W
Polsce pierwsze sklepy powstały w 2004 roku. Obecnie SATURN dysponuje ponad 200 marketami w 5 krajach, z czego
w Polsce zlokalizowanych jest 21 oraz 3 sklepy z technologiami mobilnymi Saturn Connect. Markety SATURN oferują
najpełniejszy na rynku asortyment w zakresie sprzętu multimedialnego, teleinformatycznego, fotograficznego,
telewizorów, urządzeń audio-wideo, biurowych, AGD i pełną gamę akcesoriów, a także książki, programy i gry
komputerowe oraz filmy i muzykę. Sieć oferuje również marki własne: ok., KOENIC ISY i PEAQ.
SATURN
( press box )
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