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С BeautyCard, Вие получавате достъп до ексклузивен свят със специални привилегии само за картодър-

жатели. Натрупвате Бюти точки и ги разменяте за ваучери с парична стойност. Пазарувате с отстъпка на 

рождения си ден. Възползвате се от намаления само за клиенти с карти в специално обявени дни. 

Натрупвате Бюти точки и ги разменяте за различни подаръци или ваучери за услуги. Получавате покани 

за събития на топ Бюти марки със специални консултации и условия за пазаруване. Получавате Бюлетини 

за Бюти новости. Картата на Douglas и beauty|zone е Вашият персонален код за специален достъп в света 

на красотата. Посетете предпочитаната от Вас парфюмерия и се потопете в уникалния свят от аромати, 

грим и козметика. 

    

ЕКИПЪТ НА DOUGLAS И BEAUTY|ZONE

Желаем Ви приятни мигове с 
Вашата BeautyCard.

Удоволствието да
      сте лоялни клиенти
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Новата програма на Douglas и beauty|zone  е създадена, 
за да Ви възнаградим, че избирате да сте наши клиен-
ти. Надяваме се предимствата на новата карта да 
направят посещенята Ви в парфюмерии  Douglas и 
beauty|zone  още по-приятни.

Наслаждавайте се на своите привилегии с BeautyCard. 

BeautyCard

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
Като специален комплимент от нас на 
Вашия рожден ден получавате 10 % 
отстъпка от стойността на своята покупка.
Празнувайте с нас!

За да Ви информираме за дните на намаление, за да 
Ви каним на топ събития, за да сме в контакт с Вас, е 
важно Вашият имейл адрес и мобилен телефон да са 
актуални. Потвърдете ги на имейл и чрез SMS при 
издаването на картата и ще получите ваучер за паза-
руване при нас на стойност 5 лв.

Òàëîí çà îòñòúïêà 5ëâ. 
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Ексклузивни събития,организирани със специ-
ални условия за пазаруване само за картодър-
жатели, покани за персонални консултации и 
грим уроци на водещи марки. Бюлетини с 
информация за новости, промоции и актуални 
предложения.

Нашата програма за лоялни клиенти вече Ви 
дава възможност да размените своите Бюти 
точки за талони за отстъпка с парична стойност. 
Те могат да се ползват за покупка на желания от 
Вас продукт в парфюмерии Douglas и
beаutу|zone.

Òàëîíè çà îòñòúïêà ñ 
ïàðè÷íà ñòîéíîñò
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По Ваше желание може да разменяте Бюти 
точки и за атрактивни подаръци от престижни 
марки, аксесоари и маникюр.

Ïîäàðúöè

*Внимание – Вашите Бюти точки се нулират  в края на 
всяка година.

Като лоялни клиенти получавате покани за 
намаления в специално обявени дни, валид-
ни само за картодържатели. Възползвайте 
се и от актуалните специални цени на топ 
продукти с Вашата карта.

НАМАЛЕНИЯ



СОФИЯ:
Douglas, бул. “Ситняково” 48, SERDIKA CENTER, 0884 40 30 96
Douglas, бул. “Цариградско шосе” 115, THE MALL, 0884 40 30 97
Douglas, бул. “Черни връх” 100, PARADISE CENTER, 0884 40 30 76
Douglas, бул. „България“ 69, BULGARIA MALL, 0886 698 139
beauty|zone, бул. “Витоша” 62, 0884 40 30 31
beauty|zone, бул. “Арсеналски” 2, PARK CENTER, 0884 40 30 82
beauty|zone, бул. “Ал. Стамболийски” 101, MALL OF SOFIA,
0884 40 30 83
beauty|zone, бул. “Ситняково” 48, SERDIKA CENTER, 0884 40 30 95
beauty|zone, ул. “Околовръстен път” 214, 0884 66 42 46
ВАРНА:
Douglas, ул. “Андрей Сахаров” 2, GRAND MALL, 0884 40 30 99
beauty|zone, бул. “Вл. Варненчик” 186, MALL VARNA, 0884 40 30 41
beauty|zone, ул. “Андрей Сахаров” 2, GRAND MALL, 0884 40 30 98
БУРГАС:
Douglas, ул. “Транспортна”11, BURGAS PLAZA, 0884 40 30 49
beauty|zone,  бул. “Янко Комитов” 6, MALL GALLERIA, 0884 40 85 73
ПЛОВДИВ:
Douglas, ул. “Ал. I Батенберг” 32, 0878 62 20 80
Douglas, бул. „Руски“ 54, MARKOVO TEPE MALL, 0884 781 963 
beauty|zone, ул. “Перущица” 8, MALL PLOVDIV, 0884 40 30 43
СТАРА ЗАГОРА:
beauty|zone, ул. “Никола Петков” 52, PARK MALL STARA ZAGORA,
0884 40 30 42
РУСЕ:
beauty|zone, бул. “Липник” 121, MALL ROUSSE, 0888 51 19 97
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