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Nie musisz czekać do wielkich wyprzedaży i śledzić oferty kilkunastu sklepów on-line, żeby złowić
perełki modowe znanych marek w obniżonych cenach. Jak to możliwe? Wystarczy wejść na Yosh.pl!

Wiele sklepów – jeden adres
Na platformie Yosh.pl znajdziesz asortyment z najpopularniejszych sklepów modowych on-line,
zarówno polskich, jak i tych ze świata. Możesz dowolnie ustawić swoje ulubione parametry, dzięki
rejestracji w zakładce Mój Yosh. Dzięki temu zawsze będziesz dostawać informacje tylko o tych
markach, które Cię interesują, a do tego porównasz ich ceny w najpopularniejszych sklepach i
wybierzesz tę cenę, która jest najniższa!

Conversy i inne buty w wyprzedaży
Jeśli polujesz na te najbardziej rozpoznawalne trampki, dodaj markę Converse do swoich ulubionych.
Możesz również wybrać tylko tę ofertę do przeglądania, a suwakiem dostępnym w lewym panelu
zaznaczyć produkty tylko w wyprzedaży. Często panie szukają także innej popularnej marki, wpisując
w wyszukiwarkę buty Ecco. Tę ofertę również znajdziesz na Yosh.pl, wystarczy tylko użyć panelu
wyszukiwania.
Tommy Hilfiger czy Michael Kors?

Niezależnie od tego, którego brandu jesteś fanką, zawsze znajdziesz na Yosh.pl produkty w
obniżonych cenach. Dodatkowo możesz tu kupić kosmetyki sygnowane np. Tommy’m, dzięki
obecności asortymentu dwóch największych drogerii. Jeśli natomiast nie możesz się oprzeć wejściu
w posiadanie niezwykle modnej torebki Michael Kors – dodaj projektanta do swojej wish listy i
sprawdź, czy któraś nie zmieniła swojej ceny na niższą!
Total look? New Look!
Na polski rynek modowy z wielkim sukcesem weszła także marka New Look. Znalazła swoje wierne
fanki zarówno wśród młodych dziewczyn, jak i dojrzałych kobiet. Połączenie nowoczesnego designu i
form z nutą elegancji i szczyptą zaczepności sprawiają, że zainteresowanie zakupami właśnie tego
asortymentu stale rośnie i nic nie wskazuje na to, by tendencja ta miała się zmienić.
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