תחום

טלפון

כתובת

הטבה

שם העסק
תיק ותק-
קניון ערים
משתלת השדה
אולמי השרון

תיקים

09-7641145

קניון ערים

 10%הנחה

משתלה
מזון

09-7662302
09-7415577

פרידלנד

שוקולד ויין

09-7483404

רהיטי קולמן

רהיטים

09-7655875

צמיגי ליס משה

צמיגים ותקרים

09-7431395

סשה ארגוב
משעול גיל
אנצו סירני
10
הנגר 4
צומת רעננה
מרכז

 5%הנחה
 5%הנחה לקניות בימי שישי

מצוק

ציוד מקצועי למטייל
ולחייל

09-7604557

ויצמן 38

משתלת ספיר

משתלת צמחים

050-5353838

בן יהודה 65

פיצה ליגה

פיצה

1-700-551121

בית נטופה 25
רוטשילד 43

חנויות מתנות "חותם"

ריהוט ומתנות

09-7666429

 10%הנחה
 3%הנחה
 5%הנחה
 10%הנחה
 10%הנחה (לא כולל פרחי
העונה)
 5%הנחה
 15%הנחה

תע"ש 6
אלדין

חנות ספרים
ומשחקים

09-7672851

ויצמן 89

 10%הנחה (למעט עיתונים
וספרי לימוד)

קפה אוגוסט קניון ערים

קפה ומסעדות

09-7673554
0522785852

קניון ערים

 12%הנחה בימים א' – ה'

ארט כפר סבא

ציוד משרדי וחומרי
אמנות

09-7672588

רוטשילד 57

 10%הנחה

דפוס השרון

דפוס

09-7674145

רוטשילד 44

ארקפה קניון ערים

קפה ומסעדה

09-9607120

קניון ערים

099554665

רוטשילד 59

 10%הנחה

ארבל 3
מדרחוב
ירושלים

( 7%הנחה אישית לבעל הכרטיס
בלבד)

לנדוור

קפה ומסעדה כשר!

בליקר

קפה ומסעדה

09-7732323

אופטיק דורון

אופטיקה ומשקפיים

09-7663333

קניון ערים

לעיניך בלבד

אופטיקה

09-7656204

ארבל 1

קאנטרי כפר סבא

מועדון ספורט,
בריכה

09-7653331

בן יהודה 73

C café
קפה בר מסעדה

קפה בר מסעדה

09-9773838

מדרחוב
ירושלים 42

 10-15%הנחה בהתאם לסוג
העבודה
 10%הנחה

בדיקת ראיה  300 +ש"ח
הנחה למשקפי מולטיפוקל
 10%הנחה
מחיר מיוחד כמו לתעשייה
צבאית ,ניסיון של  10ימים
ללא תשלום,
חבילת בריאות הכוללת :פגישה
עם דיאטנית ,אימון אישי ,אימון
מנטלי 2 ,שוברים לכניסה חד-
פעמית לכל המשפחה הערך הוא
₪ 140
 10%הנחה

שם העסק

תחום

טלפון

כתובת

קאנטרי
גלי השרון

מועדון ספורט
ובריכה

09-7420480

משעול הגיל

עיריית כפר-סבא

תרבות

*6775

היכל התרבות
העירוני קריית
ספיר

הטבה
 10%הנחה למתנדבים
למתנדב הרוכש מנוי תינתן
 30%הנחה מהמחיר המלא,
במעמד רכישת המנוי ובהצגת
תעודת מתנדב.
בכל מופע/הצגה מתוך רפרטואר
המנויים תינתן הנחה עד 30%
מהמחיר המלא.

