
Port of Dreams ‐  בנמלחלומות   

מציגיםהנחות   

לכולם הנחה VIP הנחת הערות ' מס מציג 
 דוכן

כרית +שמיכת קרושה, 165₪כירבולית  
  250₪-קרושה ב

 20%קולקציה חדשה הנחה של 

 275₪במקום ₪ 200 כירבוליות
 189₪במקום ₪ 120עיטופית לתינוק 

 288₪במקום ₪ 200שמיכת קרושה לתינוק 
סט ציפות , 108₪במקום ₪ 75כרית קרושה 

 הנחות -)סדינים נמכרים בנפרד(קולקציות קודמות 
 50% ל20%של בין 

KAS 1 

 2 קיפודים ח" ש300 על רכישה מעל 10%הנחה של  200₪מתנה עבור כל קניה מעל  
 3 קימוקה  .הנחה מיוחדת משתנה על כל מוצר 
בבד בד אומנות  .הנחה על כל תכשיט שתבחרו   3 
₪ 89השקת הספר החדש במחיר של  

 109₪במקום 
ישראלי דנה   4 

     
הנחה ,  על קולקציה ישנה30%הנחה של  

לא כולל . ( כמעט על כל התיקים10%של 
 )פריטים שבמבצע

 Heidi bags 5 ה ישנה על קולקצי20%הנחה של 

  משקפיים ראשוןהנחה על זוג  10%   הנחה על הזוג השני50% 
 הנחה על הזוג השני 30%

EYEBOBS 5 

 6 גרינגייט  . הנחה על כל המוצרים25% 
    ₪ 100 יארד בדי טניה ווילאן ב3 

  הנחה50%חותמות עץ 
תבניות ביצים קשות בצורת הלו קיטי 

 .VIPימכרו רק ללקוחות 

קום.נתנאלה   7+8 

הזול ( חינם כלומר מוצר חמישי חינם 4+1 
 ).מבניהם

פלד טלי   9 

יניב יעל  .ח" ש150סט רקעים חדש במחיר    10 
שלישיית מסגרות -על כל קניית לוח מגנט  

  .מגנט מתנה
- מסגרות גדולות לתמונה2על קניית 

  מסגרת בינונית מתנה
מחברת - על קניית מסגרת לציורי ילדים 

  .ציור תואמת מתנה
 .עד גמר המלאי

ודמת של פיפ הנחה על כל הקולקציה הק 30%
  סטודיו

הנחה על כל יתר הקניה לכל מי שיירשם  5%
ניתן להירשם (למועדון הלקוחות של טווילינגן 
 )מראש באתר או להרשם במקום

Tweelingen 11 

 &NOYA  הנחה על כל פרטי הביגוד40%  פריטים ומעלה2הנחה ברכישת  50% 
TUSH 

12 

בקניית שטיח  , לקילו₪ 30חוטי טריקו ב 
מ " ס80שטיח שני בקוטר , מלאבמחיר 

 ח" ש300 -ב

 -רגב דקלה ח לקילו'' ש35חוטי טריקו ב
 סרוגים

13 

על 2+1,  הנחה50%כל השטיחים השני ב 
 המסגרות

לולה סטודיו   14 

 15 קפזולה  250₪ בקבוקים  7 
נעלי בלרינה על , ₪ 199נעלי בלרינה  

נעלי , 140₪לי ילדות נע,₪ 239עקב 
נעלי בלרינה 199₪' עקב בסגנון וינטאג

 249₪עור קלוע 

ירון דנית 160₪ מחיר סופעונה - כפכפי אצבע עור  16 

 ,  הנחה15-20% בfroy & dind כל מוצרי  
  ₪ 100-  ב3ידיות קרמיקה 

 17 שוקה  הנחה10% בfroy & dindכל מוצרי 

בנוסף למחיר ההנחה משלוח חינם על  
  חים עם שליח עד הביתהמטב

במקום ₪  1000פינות האיפור והבסטות 
ערכת ₪  149 ב3רגזי בסטה , 1140₪

 300רופא וסטנד גלידות ימכרו ביחד ב
 299תנור אפיה ב₪ 460שח במקום 

 במקום 240ערכת מסעדה ב, 390במקום 
350  

  ₪ 1340במקום ₪ 1200מטבחי עץ 
   הנחה10%פינת איפור ובסטת שוק 

  ₪ 890במקום  ₪ 800בית בובות 

פטיט סטודיו  18 



 

 

 הנחה 20%,  הנחה על פריט ראשון 10% 
 על פריט שני

שביט מירב   19 

במקום (₪ 200- תמונות שירי ביאליק ב 2 
276₪ (  

צבעי +מחברת ציור  שיר ביאליק / בלוק 
ח " ש50 -דו צדדיים  ב- עפרון מיוחדים 

 )80₪במקום (

עוצב גדול  לוח מגנטי מ-" תמונת אווירה ממגנטת"
במקום (ח " ש150קטן )  220₪במקום ( ₪ 190
180₪(  

  )138₪במקום (₪ 119- תמונות ביאליק יימכרו ב
מחברת ציור מסדרת ביאליק בסגנון / בלוק 

₪ 35  - נוסטלגי עם צבעי עפרון מיוחדים ימכר ב
 )40₪במקום (

לוי שיאון שרון  20 

  ₪  50-אהיל בסיס ב 
 ח'' ש100 1+1כל חיות הלבד 

קום.ילדים תבי   21+2
2 

שחף נרקיס  הנחה על כל אלבומי העיצוב20% ₪ 100מתנה על כל רכישה מעל    23 
ומתנה ,  400₪הנחה בקנייה מעל % 10 

 . 50₪לכל קנייה מעל 
יעלי של הבית   23 

 199ח במקום " ש99כל המדבקות קיר  
הנחה על כל הקישוטים לרגל  20% , ₪

 חג סוכות

 6מארז של  קאפקייקסקנקני הגשה אישיים ל
 35במקום ₪ 20 מכל צבע מחיר ליריד 2, יחידות 

  -כל הסדרה הלבנה בהנחה מיוחדת ליריד,  ₪
 ,  59₪ח במקום " ש35 -שרשרת דגלים לבבות 

רצועות להכנת  , 199₪במקום ₪ 99 - תיבת דואר 
 4מעמד  ,  15₪ קישוט מקסים לסוכה - שרשראות 

ים לסימון פרפר ,  69₪ח במקום " ש40קומות 
 -שבשבות  , ₪ 35ח במקום " ש20מקומות ישיבה 

  ₪ 39במקום₪ 25 16מארז של 

Dreams & 
Wishes 

24 

  Irregular הנחה15% -₪   350בקנייה מעל   ארנק מעוצב מתנה–בקניית שתי כריות  
Trend 

25 

על ₪ 10הנחה של , ₪ 20-סיכות ראש ב 
 .כל רכישה

 Ayula 25 

   Buba 25 
 26 גרנית   
סט , 300₪הנחה לקנייה מעל  10% 

  הנחה50%-מדפי כלוב ב
 Miss Etoile 27 

 גלויות 3 - ₪ 150על כל קנייה מעל  
 לבחירה במתנה

נהיר תמר   28 

 & TOUCH הנחה 10%   הנחה20% 
WOOD 

29 

 30 קיפולית   בחינם) הזול מבניהם(כל צעיף שלישי  
הנחה  30%משקפיים ראשון הנחה על זוג  10%   הנחה על הזוג השני50% 

 על הזוג השני
EYEBOBS 6 

 ₪ 129במקום ₪ 79ארנקים עם פרחים  
 ₪ 139במקום ₪ 89כוסות תרמיות 

  89₪במקום ₪  70בקבוקים תרמיים 

קאטו שינזי   הנחה 10%   

בשוק jo!e   ₪ 70מתנה על כל קניה מעל  
המתוקה הפינה    הנחה10%  בשוק 
 אחוזים על מסגרות 20-25חה של נה 

  העץ
 OAKY בשוק

 25 -בצירוף גזוז של פעם ב, מיני סנדוויץ 
  ח''ש

זילבר מעדניית  בשוק 


