Årets modevisning i
Centralgaraget den 22/9
Unikt tillfälle att se höstens trender
presenteras på denna plats. Det
bjuds på bubbel och ostron från
Feskarn. Läs mer på vår webb.

LIVE-sändningar 23/9
Vi går Live på Instagram varje hel
timme mellan kl 10–15. Lyssna till
olika trender som presenteras där
vi även ger dig enkla tips hur du
kan styla hårklämman och koftan.
Vi avslutar med hur du blandar din
Fashion weekenddrink hos Picnic.

Lördag 12–16
• Styling av hår
• Proffsiga sminkningar
• Fotografering med bilder att ta
med hem
• Vi bjuder på dryck och praliner
• Fina erbjudanden från butikerna!
• DJ Sandra Leto spelar i kvarteret.

Lilla Krabaten

Guns Väskor

Vi bjuder er kunder på nyttigt smått
och gott, samt 20% på ett helt köp.

20% på hela sortimentet. (Gäller på
ord. pris och kan ej kombineras med
andra erbjudanden).

Hösten är här, hos oss
hittar ni nyheter till skol
starten, kalas, dop m.m.
Hjärtligt välkomna till
Lilla Krabaten din lokala
leksaksaffär.

Uppsala city 22–25/9

Life Forum

Lindex

Stickspåret klädbutik
Vi lottar ut 2 presentkort värde 500
kr bland de som handlar för minst
500 kr. 10% rabatt på en vara för dig
som varit på torsdagens modevisning
mot uppvisande av biljett, gäller
fredag och lördag.

20% vid köp över 500 kr gäller hos
Indiska i city.

Välkomna in till vår nyrenoverade och
fräscha butik. Bli More medlem om få
10% vid första köpet. Bonus på allt du
handlar.

Jalla

Marty

The Body Shop

Fashion eating – hos nya uppdate
rade & moderniserade Jalla! Vi firar
med ett specialpris 240 kr på vår
hemlagade mezetallrik med 4 meze
& ett glas vin eller öl! Ja, vi har precis
fått rättigheter – ytterligare något
att fira. Gäller kvällssittning 17–21.

Signal och Minus 20% rabatt på valfri
vara.

Köp ett par jeans/byxor och få halva
priset på en överdel! (gäller ej ytter
plagg).

Tea trea toner stick för 55 kr (ord 95 kr).
Gåva på köpet när man handlar över
500kr.
50% rabatt på skin defence spf 50
+ vitamin C spf 30 när du handlar
något annat.
Gratis hudvårds konsultation.

Blanco

Kicks

MQ Marqet

Twilfit

15% på Soaked in Luxury och Saint
Tropez. Tävla om lyxig goodiebag.

Boka en TREAT makeup och få
en skräddarsydd hudvårdsrutin
applicerad innan din makeup.
20% på utvald hudvård.
3 för 2 på alla 7day lackar från
Depend
3 för 2 på all ögonmakeup från
Max Factor
20% på Real Techniques
20% på Lernberger Stafsing
25% på Grande Cosmetics
20% på Sol de Janeiro
2 för 1 på mascaror från BeautyAct
3 för 2 på Atelier Rouge
20% på KICKS Beautys facetools och
ansiktsvård
25% på allt från Calvin Klein – Club
119 kr (139) på True Match
Eye-Cream In a Concealer från
L’Oréal Paris – Club
129 kr (159) på True Match Powder
från L’Oréal paris – Club
149 kr (169) på True Match
Foundation från L’Oréal Paris – Club
99 kr på alla mascaror från Maybelline
– Club
99 kr på alla Classic Nail Polish från
Essie – Club.

20% på varumärken som Dobber,
Bondelid, Stockh lm, Bläck och Stockh
lm Studio. (Gäller på ord. pris och kan ej
kombineras med andra erbjudanden).

Stegrabatt Mixa och Matcha hur du vill!
Handla 3 varor = 30% rabatt.
Handla 4 varor = 40% rabatt.
Handla 5 varor = 50% rabatt.
Erbjudandet gäller alla medlemmar
i Club Change och kan inte
kombineras med andra erbjudanden.

Kl 10.00 Hår och accessoarer
Kl 11.00 Höstkoftan ”styla på
olika sätt”
Kl 12.00 Maxiklänningen ”vardag
till fest”
Kl 13.00 Styla den svarta
kostymbyxan
Kl 14.00 Höstens Make up
Kl 15.00 Fashion weekend drinken

BikBok
20% rabatt på första köpet för nya
medlemmar.

Blomsterrummet
Hos oss hittar du den vackra helg
buketten inför Fashion weekend!
Prenumerera på våra populära
buketter. Överraska någon du tycker
om eller njut av buketten själv. Vi
fixar buketten med säsongens
blommor i blandade färger.
Välkommen in så berättar vi mer.

Cubus
Tröjor 30% rabatt. Trosor 4 för 199 kr.

Cutters
Valfri produkt på köpet. Gäller vid
köp av klippning för 349 kr.

Dressmann
30% på alla jeans. 40% på alla jackor
och overshirts. Köp 2 plagg och få
50% på billigaste (Gäller på ord. pris
och kan ej kombineras med andra
erbjudanden).

Edblad
Tävling i butik.

Forumkvarteret
Fredag 14–18
• Styling av hår
• Proffsiga sminkningar
• Fotografering med bilder att ta
med hem
• Vi bjuder på dryck och praliner
• Fina erbjudanden från butikerna!

Indiska

Kaleido
Lördag 24/9 – Vernissage i Kaleido
galleri: Joanna Eriksson, metall m m.
(Konstnären närvarar vid vernissagen.)

Landings Konditori i S:t Per
och Kungsängsgatan
Ljuvlig Fashion Weekend-b
 akelse
 akad på browniebotten med
b
chokladmousse och hallonganache.

Miramar

MyStyle Salong
Upp till 60% rabatt på utvalda
produkter.

Newhouse
Halsduk på köpet vid köp av ytter
plagg, värde 899 kr. Dubbla stämplar.

Pagelle

Tehörnan
20% på alla tekannor och muggar.

Zocalo
Fashion eating - Block Party BBQ
Burrito eller Bowls med kyckling
eller veggie strips med läsk 33cl för
119 kr ordinarie pris 159 kr.

Modevisning lördag 23/9 kl. 13.00.
Vi b
 juder på modevisning av höstens
nyheter, mingel och modesnack.
Välkommen!

Åhléns Uppsala City

Picnic

Modevisningen 22/9
Utställnings monter där vi berättar
om vår Personal shopping servicen.
Doft demo -25% på dofter. Tävling
för alla på plats där man kan vinna en
fin gåva.

Fashion evening på Picnic 22 septem
ber och hela helgen. Starta och/eller
avsluta modevisningen i Central
garaget med ett besök hos oss! Vi
serverar häftiga drinkar designade
av bargeniet Felix, mat från de
nordiska köken och skön stämning,
öppettider 17–23. Fashion AW på
fredag med start kl. 17.00. Fashion A
La Cartebrunch serveras lördag kl.
12–15. Glöm inte att boka bord.

Rabalder
Vi hjälper dig hitta höstens plagg för
alla tillfällen. Hos oss hittar du sköna
kläder med hög kvalitet.

25% på alla dofter, doftljus och doft
stickor. Tävlingar under helgen där vi
kommer lotta ut kläder och skor.

Barnkalas 23-25/9 med happenings.
Ansiktsmålning, fiskdamm, tipsrunda
Fashion AW 23/9
Dj:n Sandra Leto är på plats.
Realgymnasiets hår och stylist
studenter kommer lägga snabb
sminkning ögon/läppar och fixa håret
på våra kunder.

Rituals – S:t Per
Handla för 450kr och få ett kropps
kit från Hammam på köpet, värde
165kr.Välkommen in och dofta på
höstens nyheter.

Läs mer på uppsalacity.se och följ oss på Instagram och Facebook för att se vad som händer under hela helgen.

