Czego nie wiesz o urodzinach al.to i dlaczego trzeba wkręcić
się na tę imprezę?
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Najbardziej atrakcyjne party o tej porze roku? Piąte urodziny al.to. Wprawdzie z tortu nie
wyskoczy śpiewająca Marylin Monroe, ale emocji i tak nie zabraknie. Na gości czeka
polowanie na okazje, a także wspominkowa zabawa w mediach społecznościowych i wspólne
zdobywanie kolejnych punktów. Na tej imprezie nie może Cię zabraknąć.

Tak się bawi, tak się bawi – no właśnie, kto?
Starsi i młodsi, rodzice i dzieci, zapaleńcy i stawiający swoje pierwsze kroki. Wszystkim im wychodzi
naprzeciw al.to ze swoją ofertą. Można w niej znaleźć zarówno produkty RTV i AGD, jak i sprzęt
elektroniczny. Są tu także wspaniałe zabawki, akcesoria pomagające w pielęgnacji najmłodszych, a
nawet gry karciane i planszowe. Imponujący asortyment jest dostępny nie tylko przy okazji urodzin,
ale jeśli o nich mowa, to przygotuj się na coś specjalnego.

Po pierwsze – promocje, promocje, ciągle promocje
Na ekspresy do kawy i blendery. Klocki LEGO® i zabawki. Depilatory, trymery i golarki. Prostownice
do włosów i szczoteczki elektryczne. A nawet maski antysmogowe i oczyszczacze powietrza. Przez
cały czas trwania urodzin al.to obniża ceny na wybrane produkty. Na bieżąco sprawdzaj stronę
sklepu, a jeśli posiadasz urządzenie mobilne, pobierz z App Store lub Google Play aplikację al.to.

Dzięki niej zyskasz dostęp do wyjątkowych rabatów, niedostępnych nigdzie indziej.

Po drugie – zabawa ze wspominkami i punktami
Jakie są Twoje najlepsze wspomnienia z ostatnich pięciu lat? Podziel się nimi w mediach
społecznościowych al.to – na Facebooku, Twitterze lub Instagramie. Możesz je opisać, wrzucić
zdjęcie albo film. Nie zapomnij dodać hasztagu: #urodzinyalto. Każdy wpisy powiększa wspólną pulę
punktów. Gdy zbierze się ich odpowiednia ilość, aktywuje się kolejna promocja. Wykaż się
kreatywnością, a pozwolisz sobie i wszystkim bawić się jeszcze lepiej.

Po trzecie – niech nie kończy się nigdy ten bal
Urodziny al.to trwają do 30 listopada lub do wcześniejszego wyczerpania się puli produktów. Nawet
wtedy jednak nie skończy się szampańska zabawa. Przez cały bowiem rok al.to dostarcza swoim
klientom frajdy z zakupów. Podobnie jest w pozostałych sklepach należących do rodziny: x-komie, w

którym znajdziesz najrozmaitsze sprzęty elektroniczne, oraz combat.pl, gdzie zdobędziesz ekwipunek
survivalowy lub militaria. Ciągle pojawiają się nowe promocje i, choć nie możesz ich połączyć z
urodzinową, zapewniają Ci miłe zaskoczenie i wielką satysfakcję.
Wpadnij na piąte urodziny al.to i odkryj wszystkie objęte promocją produkty
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