
Naša firma Valentín vám ponúka kamennú predajňu pôsobiacu už od roku 1992. Pôsobíme
v Poprade na Námestí sv. Egídia a v OC Max Poprad. V našej predajni nájdete jeansovú,
ale aj voľnočasovú módu pre pánov i dámy, ale taktiež prezentujeme sortiment pánskej a
dámskej konfekcie. Nájdete nás aj pod značkou TOM TAILOR.

Naše služby:

- predaj najnovších módnych trendov
- prezentácia pánskej a dámskej konfekcie
- poradenstvo
- predaj pod značkou TOM TAILOR
- darčekové poukážky
- zákaznícke karty s 10 % zľavou

Disponujeme ochotným a veľmi príjemným personálom, ktorý vás v prípade potreby
usmerní, pomôže s výberom a poradí v oblasti módy. Nakoľko ide o pravidelne školený,
profesionálny personál, tvoríme tak kvalitný tím, vďaka čomu dokážeme vybrať vhodný
kúsok aj pre toho najnáročnejšieho zákazníka.

Vernostnú zákaznícku kartu ponúkame na našich kamenných predajniach, kde sa
jednoducho zaregistrujete, čím získate oprávnenie nakupovať u nás s 10 % zľavou. Táto
akcia však neplatí na už zľavnený tovar.

Zastrešujeme popredné značky, akými sú TOM TAILOR, Bugatti, Street one, Rabe, Pierre
cardin, Comma, Monari, Pepe jeans, Leros, Cecil, Wrangler, Napapijri či Desigual.
Poskytujeme aj darčekové poukážky, ktoré sa hodia ako ideálny darček pre vašich blízkych.
Tieto poukážky si viete zaobstarať v hodnote 50 €, 100 €, 200 € a 300 €.

Nájdete nás aj na našom e-shope, kde si viete svoje najobľúbenejšie kúsky vyhľadať a
následne objednať a to z pohodlia domova. Ocenia to najmä tí, ktorí nie sú z Popradu a
okolia. Ako sprievodca vám bude slúžiť náš vždy aktuálny blog.

V kamenných predajniach sme vám k dispozícii od pondelka do nedele v čase od 10:00 do
20:00. Disponujeme príjemným prostredím, profesionálnym personálom a prijateľnými
cenami tovaru, čo určite ocení každý z vás. Neváhajte preto a navštívte našu predajňu
osobne alebo online - radi vám pomôžeme s nákupom tak, aby ste boli čo možno najviac
spokojní.


