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10 фактів про Чорну п’ятницю

Знижки в чорному:
розпродаж до Чорної п’ятниці

Гороскоп для шопінгу 2021

Мережа магазинів
«Світ Матраців»
Зміст | 3

Чорна п’ятниця або Black Friday – улюблений день шопоголіків, оскільки саме в
цей день починається один із найшаленіших розпродажів у світі. Наша команда
вирішила зібрати цікаві факти щодо походження цієї традиції.

Традиція проведення Чорної п’ятниці
прийшла із США, де щороку після Дня
подяки проводять великі розпродажі. Щороку
розпродаж буває у різні дні у проміжку з 23
по 29 листопада. Цього року вона припадає
на 26 листопада.

Поняття «чорна п’ятниця» з’явилося 1996
року. Спочатку воно означало затори на
дорогах після Дня подяки, а вже пізніше —
розпродаж.

Цікаво, що «Чорна п’ятниця» не є
офіційним святом, але багато працівників
беруть у цей день вихідний.
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Це неофіційно найкращий день для
покупки меблів. У дослідженні Adobe
говориться, що у Чорну п’ятницю ви
заощадите найбільше грошей на меблях,
ювелірних виробах та побутовій техніці.

Крім меблів та ювелірних виробів, найбільш
популярними товарами, які купують в цей
період, щороку є піжами.

Найприбутковішою
за
всю
історію
вважають «п’ятницю» 2012 року. Тоді
американці та європейці за три дні,
включаючи вікенд, витратили понад 52
мільярди доларів на покупки.

За статистикою Google, середньостатистичний споживач починає готуватися до
Чорної п’ятниці ще за 5-6 тижнів.

Може здатися дивним, але Чорна п’ятниця
нерідко стає максимально зайнятим днем
для сантехніків – вони дуже потрібні магазинам і торговим центрам у зв’язку з напливом
покупців: «система не справляється».

В цілому, Чорна п’ятниця - хороший час
для великих покупок. Є величезний шанс
придбати річ, яку давно хотіли зі знижкою і
здорово заощадити.
Бажаєте придбати матраци чи меблі з
шаленими знижками? Ми чекаємо на Вас в
Чорну п’ятницю.
Заплануйте
оновлення
інтер’єру,
ретельно продумайте покупку, підберіть
товар в магазині або в нас на сайті:
svit-matrasiv.com.ua завчасно.
А на початку розпродажів завітайте в
найближчий магазин мережі Світ Матраців
у вашому місті за плановою покупкою або
придбайте товари онлайн на нашому сайті.
Вдалих покупок!

Щоб не пропустити найкращі пропозиції,
деякі люди перед розпродажем навіть
ночують у наметах перед магазинами.

Після Чорної п’ятниці та вихідних настає
ще одна подія – Кіберпонеділок. Цього дня
знижки діють на залишки нереалізованих
товарів.
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Кількість товару обмежена! Поспішай придбати за вигідною ціною!

GUTENKAUF EDEL NEW
ціна від

13 604

-60%

34 011
Гарантія
5 років

Висота матраца
30 см

Навантаж.
на 1 сп. місце
до 150 кг

Блок незалежних
пружин

Одностороння
жорсткість

Кокосова
койра

Висота матраца
16 см

Навантаж.
на 1 сп. місце
до 110 кг

GUTENKAUF KASSEL
ціна від

8 714

-60%

21 786
Гарантія
5 років

Безпружинний
блок

Одностороння
жорсткість

GUTENKAUF BLUME NEW
ціна від

7 859

-60%

19 647
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Гарантія
5 років

Висота матраца
25 см

Навантаж.
на 1 сп. місце
до 150 кг

Блок незалежних
пружин

Одностороння
жорсткість

Кокосова
койра

Ціни діють з 15.11.2021 до 28.11.2021 та можуть бути змінені залежно від умов постачальників. Деталі на сайті та у магазинах «Світ Матраців»

Кількість товару обмежена! Поспішай придбати за вигідною ціною!

GUTENKAUF SAN AUGUSTIN
ціна від

3 304

-40%

5 506
Гарантія
5 років

Висота матраца
21 см

Безпружинний
блок

Навантаж.
на 1 сп. місце
до 150 кг

Одностороння
жорсткість

MUNGER ELBE
ціна від

4 952

-40%

8 254
Гарантія
5 років

Висота матраца
23 см

Навантаж.
на 1 сп. місце
до 160 кг

Блок незалежних
пружин

Двостороння
жорсткість

Кокосова
койра

GUTENKAUF QUELLE NEW
ціна від

4 861

-35%

7 478
Гарантія
5 років

Висота матраца
23 см

Блок незалежних
пружин

Навантаж.
на 1 сп. місце
до 150 кг

Одностороння
жорсткість

Ціни діють з 15.11.2021 до 28.11.2021 та можуть бути змінені залежно від умов постачальників. Деталі на сайті та у магазинах «Світ Матраців»
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Кількість товару обмежена! Поспішай придбати за вигідною ціною!

GUTENKAUF BASE MOLLN
ціна від

3 166

-30%

4 523
Гарантія
5 років

Висота матраца
19 см

Блок незалежних
пружин

Навантаж.
на 1 сп. місце
до 130 кг

Одностороння
жорсткість

GUTENKAUF BASE AMBERG
ціна від

3 520

-30%

5 028
Гарантія
5 років

Висота матраца
20 см

Навантаж.
на 1 сп. місце
до 140 кг

Блок незалежних
пружин

Двостороння
жорсткість

Кокосова
койра

Гарантія
5 років

Висота матраца
21 см

Навантаж.
на 1 сп. місце
до 130 кг

Блок незалежних
пружин

Двостороння
жорсткість

Кокосова
койра

GUTENKAUF BRANDIS
ціна від

3 736

-35%

5 748
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Ціни діють з 15.11.2021 до 28.11.2021 та можуть бути змінені залежно від умов постачальників. Деталі на сайті та у магазинах «Світ Матраців»

Кількість товару обмежена! Поспішай придбати за вигідною ціною!

GUTENKAUF SCHAUM
дві за ціною

500

-50%

1 000
Чохол
на блискавці

Ортопедичний
ефект

Протикліщовий
матеріал

Циркуляція
повітря

GUTENKAUF PARADISE XL
ціна

883

-35%

1 359
Чохол
на блискавці

Ортопедичний
ефект

Латексована
ортопіна

Протикліщовий
матеріал

Циркуляція
повітря

GUTENKAUF AQUASTOP STARK
НАМАТРАЦНИК З НАТЯЖНИМ БОРТОМ
ціна від

508

-30%

725

Вологостійкий
матеріал

Бавовна

Ціни діють з 15.11.2021 до 28.11.2021 та можуть бути змінені залежно від умов постачальників. Деталі на сайті та у магазинах «Світ Матраців»

Натяжний
з бортом
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Кількість товару обмежена! Поспішай придбати за вигідною ціною!

MUNGER КОМФОРТ ВІЛЬМА
180х200

8 782

-37%

13 939
Гарантія
20 місяців

Матеріал:
бук

Основа ліжка:
ламелі

Технологія
склеювання:
щит

Гарантія
24 місяців

Матеріал:
сосна

Основа ліжка:
ламелі

Технологія
склеювання:
щит

KARPATIS ТАМІЯ
160х200

11 156

-10%

12 396

MUNGER ЕКСКЛЮЗИВ ЕДДА
160х200

12 686

-20%

15 857
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Гарантія
36 місяців

Матеріал:
бук

Основа ліжка:
ламелі

Технологія
склеювання:
щит

Ціни діють з 15.11.2021 до 28.11.2021 та можуть бути змінені залежно від умов постачальників. Деталі на сайті та у магазинах «Світ Матраців»

ГОРОСКОП ДЛЯ ШОПІНГУ

ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Період розпродажів для вас ідеально підходить, щоб
купувати товари для здоров’я - тренажери, добавки,
вітаміни, доглядову косметику, чаї. Відвідуйте тільки
перевірені магазини і не забувайте консультуватися
зі своїм терапевтом, купуючи новий вітамінний
комплекс.

Зірки радять важливі покупки відкласти на другу
половину розпродажів, а на початку сезону
знижок звернути увагу на побутові речі: кухонне
начиння, текстиль, предмети інтер’єру. При цьому,
обов’язково, перевіряйте якість товару і довіряйте
тільки перевіреним магазинам - великий ризик
нарватися на підробку або брак.

ТЕЛЕЦЬ

Чи не занадто ви стали економити останнім часом?
Може, варто трохи розслабитися і дозволити собі
більше? Період розпродажів хороший не тільки
для покупок собі, але і для вибору подарунків
близьким, адже зимові свята не за горами. А ось
від шопінгу в магазинах парфумерії та косметики
краще утриматися – є шанс придбати щось не те,
піддавшись імпульсу.

БЛИЗНЮКИ

Спирайтеся на поради професійних продавцівконсультантів і не соромтеся звернутися за
допомогою, якщо сумніваєтеся у виборі. Внутрішнє
чуття може підводити, тому спостерігайте за
блогерами - їх поради підкажуть, що придбати
на майбутній сезон. Є великий шанс знайти
дизайнерську річ з величезною знижкою. Коли
знайдете таку - не сумнівайтеся, її точно варто
придбати!

Ви сміливо можете інвестувати великі суми в шопінг,
особливо, якщо мова йде про інтер’єр.
Ніяких обмежень, ніяких сумнівів - ось ваш девіз на
період розпродажів цього року. Прислухайтеся до
своїх бажань – і сміливо втілюйте їх в життя. Так, це
може створити певні проблеми - але їх вдасться
вирішити.

Варто ретельно зважувати кожну покупку. Питання в
період розпродажів стоїть не в грошах - а, виключно, у
вашій сміливості. Поповнення гардеробу блискучими
зразками свіжих дизайнерських колекцій може
захопити вас не на жарт.
Візит в торгові центри можна нанести у вівторок,
четвер або в будь-який з вихідних днів.

РАК

В цей період зірки будуть прихильними до вас. Як і
близька людина, яка щедро погодиться оплатити
всі ваші забаганки. Її кредитки виявляться буквально
бездонними, коли мова піде про задоволення ваших
шопінг-бажань. Схоже, вам не лінь переглянути
десятки варіантів, перш ніж зупинитися на якомусь
одному. Радимо заздалегідь скласти список
магазинів, щоб не вишукувати годинами потрібну річ
онлайн.

ЛЕВ

СКОРПІОН

СТРІЛЕЦЬ

КОЗЕРІГ

Особливо вигідний шопінг для Козерогів буде в перші
дні розпродажів, тому поспішайте. Саме тоді ви
запросто знайдете практичні та якісні речі. Зірки радять
складати списки покупок і чітко їх дотримуватися - так
ви не пропустите нічого важливого. Якщо раптово
виникне багато спокус купити статусну, але не
таку вже потрібну річ, пам’ятайте: вирішувати тільки
вам, величезної шкоди гаманцю таке придбання не
принесе.

ВОДОЛІЙ

Режим економії точно не для вас, тому купуйте
абсолютно все, що просить душа. Інтер’єрний
шопінг - як раз те, що принесе вам задоволення.
Сімейний шопінг принесе масу позитивних емоцій,
незалежно від того, вирішите ви відправитися по
магазинах міста або разом сядете біля комп’ютера
в пошуках зарубіжних «сейлів».

Настав час покупок, які принесуть користь і будуть
довго радувати якістю. Придивіться до нових колекцій
популярних брендів - зараз там багато новинок з
натуральних матеріалів. Утримайтеся від покупок
так званих «люксових» підробок, навіть якщо спокуса
велика. Особливо це стосується годинників та
меблів.

ДІВА

Як і Стрільцям, вам не завадить досвідчений супутник
на шопінгу. Якщо не професійний консультант,
то хоча б близька людина, яка точно не порадить
поганого. Витрачати будете багато і, швидше за все,
накупите зайвого на розпродажах.
Що ж, буде привід влаштувати домашній розпродаж
або відкласти придбання в шафу, щоб потім
використовувати їх в якості подарунків друзям.

Якщо ви маєте намір придбати потрібний вам
товар в магазині або торговому центрі - будьте готові
до того, що вам доведеться довго шукати. Зірки
рекомендують вам звернути увагу на онлайн-шопінг.
Купуйте в інтернеті – так ви заощадите масу часу.

РИБИ
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ТОРГОВА МЕРЕЖА
МАГАЗИНIВ
«СВIТ МАТРАЦIВ»
КИЇВ
• Голосіївський 68-А,
(050)6663445
• Кольцова 14-Ж, (050)2643977
• Івашкевича 5, (095)2383814
• Чавдар 1, (066)5878068
• Вільямса 5, (095)2383824
• Визволителів 3-А, (097)0838069
• Архипенка 1/12, (095)6551595
• Празька 3, (095)6551180
• Стеценка 27-А, (050)0711663
• Щербаківського 68, (099)7127889
• Ахматової 35, (095)3639335
• Перова 44, (095)3639366
ВИШНЕВЕ
• Молодіжна 32А, (050)0711636
СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА
• Соборна 11, (095)3501447
ГОСТОМЕЛЬ
• Гостомельське шосе 1,
(066)8812775
ПОЛТАВА
• Зіньківська 5, (050)6509236
• ТЦ «Меблевий квартал»,
Європейська 225, (066)0536603
• Панянки 73, (050)6509408
ОДЕСА
• Артилерійська 4, (095)2383808
• Глушко 25, (095)2383802
• Дальницька 17, (095)2383807
• Марсельська 33, (095)2383803
• Добровольського 123,
(095)2383805
• пр. Шевченка 8/1, (095)2383804
• пр. Небесної Сотні, 111
(095) 238 38 06
ЧОРНОМОРСЬК
• Олександрійська 11-Д,
(095)2383810
• Паркова 2-А, (050)3701005

ЖИТОМИР
• Київська 104, (068)5576585
• Грушевського 36, (068)5576559
• Незалежності 13, (096)0752532
• Кочерги, 11-А, (068)9626989
• Ріхтера, 75, (068)9626689

ЛУЦЬК
• Відродження 27, (099)6371017
• Соборності 1-А, (095)1161245
• Карпенка-Карого 7А,
(095)6084098
• Ковельська, 29, (098)2313664

ЧЕРНІВЦІ
• Комарова 11-Б, (099)2822892
• Руданського 6, (099)9581881
• Г. Майдану 55, (099)0616098
• Калин. ринок, сектор №5,
(099)7672527
• Руська 213, (066 )1481183
• ТЦ «Боянівка», Хотинська, 43
Боянівка №1, (066)1482610
Боянівка №2, (099)6541900
• Калин. ринок, Добробут,
(095)6087773
• пров. Складський, 4,
(099)7086525
КІЦМАНЬ
• Незалежності 39,
(095)5805421

КОВЕЛЬ
• Незалежності 174, (068)4184953

ЧЕРКАСИ
• Надпільна 413, (068)9627156
• Сумгаїтська, 39, (093)3767649
• Шевченка 367,
(063) 524 35 84
• Чорновола 173,
(063) 173 22 02
ЛЬВІВ
• Драгана 24-А, (096)1547052
• Зелена 78, (098)8467376
• Героїв УПА 77, (098)8438120
• Чорновола 45-А, (098)0465826
• Стрийська, 45А, (068)8087216
СТРИЙ
• Львівська 8, (068)0652453
ДРОГОБИЧ
• Стрийська 32, (096)0470189

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
• Луцька 19, (063)3520792
РІВНЕ
• ТЦ «Арена», Київська 67,
(068)7193055
• Соборна 300, (097)9448936
• Бандери 24, (068)8899425
• Грушевського 2Б, (098)9404492
ДУБНО
• Грушевського 134,
(096)2261606
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
• ТЦ «Мой Дом», пр. Миру 99/101,
(097)9139494
• Зарічанська 5/2,
№1 (067)6764719,
№2 (097)0056674
• ТЦ «Оріт», Тернопільська 7-А,
(067)6764718
• ТЦ «Планета меблів»,
Садова 5, (098)3263911
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
• Грушевського 50, (067)6764706
• Гагаріна 43, (067)2854671
• Першотравнева 6А/4,
(068)6243632
ВІННИЦЯ
• Келецька 104, (096)6934740
• Зодчих 4/6, (068)5375620
• Київська 29, (096)1792107

ХЕРСОН
• Ушакова 58, (095)371474
• Бериславське шосе 11-А,
(066)2273778
МИКОЛАЇВ
• пр. Богоявленський 234-В,
(095)2383830
• пр. Центральний 107/1,
(095)2959001
• Озерна 11, (095)2959003
• пр. Центральний 15, (096)6267473
• пр. Миру 46А, (099)3270573
ТЕРНОПІЛЬ
• Мазепи 2, (068)2604320
• Злуки 18, (096)9740854
• Київська 7Д, (068)0754174
• Руська 10, (068)6781942
• Стадникової 2, (067)8642426
• Шептицького 14, (096) 8188503
• ТЦ «Весна», Об’їзна, 14
(096)9229899
ЧОРТКІВ
• Гончара, 3-А, (067)2991366
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
• Орлика 11, (099)4742527
• Угорницька 16, (098)9670481
• Івасюка 63, (098)5500353
• Галицька 32, (095)6607444
КОЛОМИЯ
• Мазепи 92, (096)2634897
• Мазепи 79-Б, (068)6613130
КАЛУШ
• Винниченка 10, (099)2600457
УЖГОРОД
• Капушанська 4, (066)3528666
• Капушанська, 34, (095)7350331
• Блистіва 1, (066)3647976
МУКАЧЕВО
• Зріні 30/1, (099)0919980
• Миру 32, (099)0920170
ЧЕРНІГІВ
• Генерала Бєлова, 33
(095) 797 06 86
• Жабинського, 2-В, (095) 797 07 79

БЕЗКОШТОВНА

ДОСТАВКА
*Акція діє з 15.11.2021 до 28.11.2021;
деталі акції на сайті www.svit-matrasiv.com.ua

*Акція діє з 15.11.2021 до 28.11.2021;
деталі акції на сайті www.svit-matrasiv.com.ua

Завітайте до нашого інтернет-магазину: www.svit-matrasiv.com.ua
Тільки для розповсюдження в рекламних цілях в мережі магазинів меблів для спальні “Світ Матраців”. Розповсюдження безкоштовне.

