
Ster na 
wakacyjny styl

Zobacz, w co się ubrać tego lata. 
Inspiruj siebie i innych najnowszymi 

modowymi trendami.
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Wakacyjny

CITY 
BREAK!
Propozycje dla miłośniczek 
miejskiego, letniego stylu - 

będzie zwiewnie,
lekko i wygodnie.

Sukienka Koturny

Kolczyki

Zawieszka

Okulary 
przeciwsłoneczne

Bluzka

Sukienka

Bluzka

Sukienka

Bluzka

Spódnica

Torebka

Bluzka

Szpilki

Kapelusz

Zawieszka serce Sukienka

Sukienka
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Zegarek 
AM:PM

Bransoletka
złota

Zawieszka/
Kolczyki
złote

Torba

Szpilki Spodnie

Spodnie

Sukienka

Szpilki

Spodnie

Spódnica

Bluzka

Bluzka

W pracy ogranicza Cię 
dress code? 

Postaw na klasykę 
i połącz ją z soczystymi

kolorami lata. 

LATO
za biurkiem

Zawieszka

Żakiet

Sukienka

Sukienka
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Olśnij wszystkich swoją 
wieczorową kreacją i baw się 

do białego rana 
w najlepszym stylu. 

Gorace 
wieczory!

Zawieszka/
Kolczyki

Sandały

Torebka

Bluzka

Sukienka Sukienka

Poczuj smak egzotycznych 
podróży z ubraniami 

i dodatkami w modne, 
rajskie wzory. 

RAJskie
PLAZE

Torba

Sukienka

Spodnie

Czółenka

Bluzka

Bluzka

Strój kąpielowy

Kolczyki

Sukienka

Szal

Sukienka
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Szlakiem
LETNICH
PODRozy!

Marynarska stylizacja to 
obowiązkowa pozycja tego lata 

- nie tylko na jachcie. 

Przetrzyj wakacyjne szlaki 
w stylizacjach w kolorach natury 

- będzie modnie i wygodnie. AHOJ!

Spodnie

Szorty

Sukienka

Spódnica

Bluzka

Sukienka

Bluzka

Szorty

Torba
plażowa

Espadryle

Torebka

Okulary 
przeciwsłoneczne

Mokasyny

Zawieszka 3 w 1

Bluzka

Spódnica
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Zestaw

Półbuty

Półbuty

Koszula

Spodnie Spodnie Spodnie

Zegarek 
Aztorin 
Sport

Postaw na elegancką klasykę 
w letnim wydaniu. Szarości i błękity - 

zawsze na topie. 

ELEGANCKI
STYL 

po mesku

Zestaw

Zegarek męski

Marynarka

Muszka/
Poszetka

Spodnie Marynarka

Okulary 
przeciwsłoneczne

Półbuty

Bransoletka
stal szlachetna

Koszula
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Wakacyjna przerwa? 
Ale nie od treningów. Wybierz stylową 

odzież treningową od GoSport 
i pracuj nad swoimi wynikami. 

TRENING
w rytmie 

lata!

T-shirt
Adidas

T-shirt
Nike

Szorty
Nike

Legginsy 
Athlitech

Koszulka 
Adidas

Buty sportowe
Asics

Buty sportowe
Adidas

Sukienka

Kapelusz

Czapka

Okulary
przeciwsłoneczne

T-shirt/
Spodenki

T-shirt
Sandały

Sandały

Sandały

Wakacyjne
PRZYGODY!

Biegać, skakać, latać, pływać - 
w tańcu, w ruchu wypoczywać! 

A to wszystko w najlepszych 
dziecięcych stylówkach. 

Zegarek 
AM:PM

Szorty 
Athlitech

Sukienka
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Kobiecym okiem w Sterze to cykl spotkań 
skierowanych do kobiet zainteresowanych 
tematami mody, zdrowia i urody, a także 
zagadnieniami z zakresu rodzicielstwa, biz
nesu czy psychologii. To miejsce, w którym 
każda kobieta będzie mogła znaleźć porady 
i warsztaty o szerokiej tematyce, wymienić 
się uwagami i doświadczeniem z innymi, 
a także miło spędzić czas w towarzystwie 
osób o podobnych zainteresowaniach.
Co więcej, podczas każdego spotkania miłe 
Panie mogą wygrać spektakularną metamor
fozę, w tym zakupy z profesjonalną stylistką 
o wartości 1 000 zł!
Kiedy: każdy ostatni czwartek miesiąca godz. 
18.00
Miejsce: lokal naprzeciwko sklepu Solar.

Terminy: 28 czerwca; 26 lipca; 30 sierpnia

Pogotowie Modowe to możliwość spotkania 
się z profesjonalną stylistką, która nie tylko 
doradzi i wesprze w doborze ubrań oraz ak
cesoriów, ale także zainspiruje każdego po
szukującego najnowszych trendów. To także 
porady i warsztaty o tematyce mody, kosme
tologii i urody. Nasza stylistka chętnie dora
dzi, w jakich fasonach i kolorach będzie każ
demu najlepiej, a także co z czym łączyć. Jeśli 
ktoś ma ulubioną rzecz w swojej garderobie, 
ale nie wie z czym ją nosić, może ją przynieść 
ze sobą i zapytać o to naszą ekspertkę.

Terminy: 2-3 czerwca; 30 czerwca i 1 lipca; 
4-5 sierpnia 

Dodatkowo każdy, kto zrobi zakupy na 
minimum 200 zł otrzyma w prezencie 
bon o wartości 30 zł na kolejne zakupy 
w naszych wybranych sklepach!

DZIEŃ DZIECKA JAK Z BAJKI
3 czerwca w Centrum Handlowym Ster 
będziemy obchodzić święto wszystkich
najmłodszych pod hasłem Dzień Dziecka 
jak z Bajki! Na wszystkie maluchy czekać 
będzie cała moc atrakcji  teatrzyki z baj
kowymi postaciami, zgadywanki bajkowe, 
rebusy, rodzinne kalambury, interaktywne 
czytanie bajek, gry i zabawy na patio  wy
ścigi na skaczących piłkach, sztafety rodzin
ne, skoki przez ogromną skakankę. 
A do tego wata cukrowa, popcorn, malo
wanie buziek, fantazyjne baloniki i wiele, 
wiele innych. Podczas imprezy nagrodzimy 
też przedszkola, które wzięły udział w kon
kursie na przygotowanie pracy “Bajkowy 
Ogród”, a na koniec wypuścimy do nieba 
listy z marzeniami razem z tysiącem baniek 
mydlanych. Zapraszamy!

MODNY PIĄTEK
Na wszystkich wielbicieli stylowych zakupów 
w wybrany piątek miesiąca będzie czekać nie 
lada gratka. W naszym Centrum swoich porad 
będzie udzielać stylistka, która pomoże do
brać garderobę dla każdego, a  także zainspi
ruje wszystkich poszukujących najnowszych 
trendów. Każdy, kto chciałby mieć pewność, 
że stylistka znajdzie dla niego czas  może się 
zapisać na konkretną godzinę. Zgłoszenia na
leży wysyłać na adres: 
ana@pelicana.pl
A do tego cała moc rabatów i atrakcyjnych 
promocji. 

Terminy: 15 czerwca; 13 lipca ; 10 sierpnia

Dodatkowo każdy, kto zrobi zakupy na 
minimum 200 zł otrzyma w prezencie 
bon o wartości 30 zł na kolejne zakupy 
w naszych wybranych sklepach!

Zobacz, co sie dzieje  w naszym Centrum, czyli 
 Wakacyjny   rozklad jazdy:



DZIEŃ PRZYJACIELA
9 czerwca

ŚWIATOWY DZIEŃ 
CZEKOLADY
7 lipca

DZIEŃ POZYTYWNIE 
ZAKRĘCONYCH
17 sierpnia

ŚWIĘTO DOBRYCH RAD
13 czerwca

DZIEŃ BEZ TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO
15 lipca

DZIEŃ WYZNAWANIA 
MIŁOŚCI
20 sierpnia

Zabierz przyjaciela do naszego Cen-
trum, wydajcie na zakupy minimum 
200 zł i odbierzcie bony na zakupy.

Na wszystkich kupujących w naszym 
Centrum będą czekać przepyszne cze-
koladki na dobry dzień.

Zrób szalone, kolorowe zakupy w na-
szym Centrum, a dostaniesz od nas 
w prezencie elegancki zestaw kawowy.

    konkurs
Zrób sobie zdjęcie ze swoją miłością 
w Sterze i wrzuć na naszego Facebooka. 
Autorzy najbardziej romantycznych 
zdjęć wygrają od nas bony 
na zakupy. 

Zrób zakupy za 250 zł a w prezencie 
otrzymasz darmową stylizację paznok-
ci na stoisku I love Manicure w naszym 
Centrum.

Centrum Handlowe Ster
ul. Ku Słońcu 67; 71-047 Szczecin
tel. 91 486 90 41; fax: 91 486 90 43

chster.pl
fb/galeriaster

    konkurs
Dzień bez telefonu? 
Czy to dla Ciebie?
Weź udział w konkursie 
na Facebooku, odpo-
wiedz na pytanie i wy-
graj powerbank.


