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➢ V roce 2018 jsme pro naše zákazníky spustili věrnostní program
Fashion Club. Díky němu ještě více zpříjemňujeme nejen nakupování,
ale i rozsah poskytovaných služeb v našem outletovém centru.

➢ Z každého nákupu získáte 5% z celkové částky jako kredit na další
nákup

➢ Následně tyto kredity použijete jako slevu do výše 25% z celého
nákupu ve vybraném obchodě
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Sleva platí ve více než 70 obchodech Fashion Clubu, včetně prestižních značek jako Armani, Levi’s, Lindt, Lee
Wrangler, Guess, Under Armour, Samsonite, Swarovski, Helly Hansen, Pepe Jeans, Home & Cook a mnoho
dalších.
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1. Zaměstnanec obdrží odkaz pro registraci do věrnostního programu Fashion Club.

2. Zaregistruje se do věrnostního programu Fashion Club.

3. Následně obdrží e-mail se speciálním QR kódem
z outletových cen na nezlevněný sortiment.

na dodatečnou slevu 20 %

4. Tento QR kód předloží v obchodě u pokladny před zaplacením. Prvním naskenováním u
pokladny se QR kód aktivuje. Kód má platnost 24 hodin od jeho prvního naskenování a lze
ho využít opakovaně v zapojených obchodech.

5. Na slevu se lze registrovat a uplatnit ji od října 2021 do srpna 2022 v zapojených obchodech
Fashion Arena Fashion Club.
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Jedná se o předplacenou dárkovou kartu, kterou lze nabít pouze jednou a to minimální
částkou 500 Kč a maximální částkou 6.000 Kč. Kartu zakoupíte v hotovosti nebo
platební kartou v Informačním centru. Jedna se o standardní kartu Mastercard.

Dárkovou kartu můžete použít na jeden či více nákupů a může být použita k úplnému či
částečnému zaplacení nákupu až do výše zůstatku na kartě. V případě částečného
zaplacení je nutné doplatit zbývající částku jiným způsobem, například hotovostí nebo
platební kartou.

Zůstatek na kartě a její dobu platnosti si můžete ověřit následujícími způsoby:
▪

V Informačním centru Fashion Arena Prague Outlet

▪

Na webových stránkách fashion-arena.giftify.me

▪

Načtením QR kódu na zadní straně dárkové karty
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▪

VIP Day Pass s dodatečnou 10% slevou v zapojených obchodech

▪

Pomoc s vrácením DPH na místě

▪

Nealkoholické nápoje, káva Nespresso a čaj Harney & son

▪

Švýcarská čokoláda a tradiční české sušenky

▪

Parkování zdarma

▪

Wifi zdarma

▪

Privátní toalety

▪

Přímý přístup do Informačního centra, Food Courtu a venkovní terasy

▪

Osobní stylista

▪

Překladatel

▪

Transfer do hotelu / kanceláře

Orientační cena : 150 EUR / 4000 Kč
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Standard

20

Banquet

24

Coctail

45

Theatre

30

Block

8
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Věrnostní program ve Fashion Arena Prague Outlet, který využívá princip cash backu. Z každého nákupu
dostane zákazník zpět 5% z hodnoty nákupu ve formě kreditů, které poté využívá jako slevu na další
nákupy do výše 25% z outletových cen. Outletová cena je již ponížena o 30% z doporučené maloobchodní
ceny.
Slevový QR kód platí 24 hodin od prvního naskenování u obchodníka při platbě za zakoupené zboží.

Zaměstnanec vaší společnosti obdrží slevu 20% z outletových cen na nové zboží.
Po uplynutí 24 hodin po aktivaci se slevový QR kód mění na QR kód běžného člena věrnostního programu
Fashion Club. Doporučujeme stáhnout si aplikaci Fashion Arena Fashion Club a zaregistrovat se pod
stejným emailem (účty se spojí). Vaši zaměstnanci jsou následně zaregistrováni pod vaší společností a do
budoucna budou čerpat výhody Fashion Clubu korporátního programu, který budeme i nadále připravovat.
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Slevu 20% při první návštěvě lze čerpat pouze na základě prokázání se QR kódem, bez QR kódu není sleva k
dispozici – tedy pouze po registraci.
Ano, protože se již stáváte členem věrnostního programu a tyto benefity nejsou podmíněny nasbíranými kredity.
Zaregistruje se stejným emailem, pod kterým je již zaregistrován ve Fashion Clubu. Zadá v registračním formuláři
navíc název vaší společnosti. Opět mu přijde QR kód na email, který již bude provázaný s jeho vlastním členským
QR kódem.

Ano bude. Pokud se zákazník, kterému se odkaz přeposílá zaregistruje pod hlavičku společnosti, pak bude odkaz
funkční.
Načerpané kredity mají platnost po dobu 12-ti měsíců. Pro prodloužení platnosti kreditů postačí jednou využít nebo
znovu načerpat kredity a celková platnost všech kreditů se znovu prodlužuje o rok.
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Po předložení QR kódu se automaticky z již zlevněné ceny načítají kredity ve výši 5% z celkové hodnoty nákupu, které
lze plně využívat jako člen Fashion Clubu při příští návštěvě.
Slevy nelze sčítat. Exkluzivita registrace do programu spočívá v tom, že již pří první návštěvě obdrží váš zaměstnanec
dodatečnou slevu 20% bez toho, aniž by disponoval již nasbíranými kredity. Slevu až 25% může využít při příštím
nákupu ve Fashion Aréně
Seznam zapojených značek najdete pod odkazem v popisu programu nebo na stránkách Fashion Clubu v rámci webu
www.fashion-arena.cz
Členství ve Fashion Clubu ani samotný Fashion Club nejsou časově omezeny.

Pokud se rozhodnete využít slevovou nabídku přímo od značky i tak si můžete nechat načíst kredity v hodnotě 5% z
celkové hodnoty nákupu. Využít slevu Fashion Clubu a věrnostní slevu značky dohromady nelze.
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