
Tapahtuma-yhteistyössä mukana:

perjantaina 27.9.2019

 – muotia yössä 
keskellä kaupunkia

  

www.facebook.com/Lakesry
www.lprcitycentre.�

*Arvo 350 euroa sisältäen kansainvälisen valokuvaaja Julia Borodinan kuvauksen, 
stailauksen kahdella eri tyylillä + meikillä ja kampauksella. Asiakas saa käsitel-
tyjä kuvia itselleen yhteensä 8 kpl.

Lakes ry ja jäsenliikkeet

O
ikeudet m

uutoksiin pidätetään 2019.

KAUPUNGINTALO, Lappeenranta-sali
18 – 19 Suuri yhteinen päämuotinäytös / 

              TREND SHOW AUTUMN-2019!

Häikäisevää, glamouria tihkuvaa syksyn muotia. 
Estradilla nähdään myös DIVET SHOW!
Malleina Fashion Model Agencyn ammattimallit sekä 
Miss Supranational  –2019 finalistit.
LUT:in ja Saimian opiskelijat esittelevät haalarimuotia 2019.
Ilmainen sisäänpääsy, 620 ensimmäistä mahtuu sisään.
Sisäänpääsyyn oikeuttavia ohjelmia jaetaan 
30 min. ennen näytöstä kaupungintalon pääovella.
Tarjolla Marianne-karkkeja Marianne 70 v. kunniaksi.

Kaikille muotinäytökseen tulijoille jaetaan ovella 
Lappeenranta 370 v kunniaksi  370 Lpr-kassia ja
   250 Nordean kassia. 
      Kasseista löytyy tuotenäytteitä, tarjouksia ja 
           kilpailuja.

LAKES ry ja jäsenliikkeet
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KAUPUNGINTALO, Lappeenranta-sali 
klo19 – 20   Suuri yhteinen päämuotinäytös / 
  Fall Fashion show 2018!

 

häikäisevää, glamouria tihkuvaa syksyn muotia. 
Estradilla nähdään myös suomen Euroviisu edustaja saara aalto!
Esiintymässä Fashion Model agencyn ammattimallit 
sekä look of the year 2018 finalistit!
Ilmainen sisäänpääsy. 620 ensimmäistä mahtuu sisään. 
Sisäänpääsyyn oikeuttavia ohjelmia jaetaan 
30 min. ennen näytöstä salin ovilta.

toteutamme unelmasi!
Kaikille muotinäytökseen tulijoille 

jaetaan ovella Nordean kassit, josta löytyy 
tuotenäytteitä & tarjouksia! 

La 29.9. klo 10-14 Nordean 1. krs
avoimet ovet; pankkimaailman ja 
yhteiskunnan digitalisoituminen. 

Mehiläinen tekee hemo-
globiinimittauksia. 

O
ikeudet m

uutoksiin pidätetään 2018.

Lakes ry ja jäsenliikkeet

Kuva: Ian Mcmanus

www.facebook.com/Lakesry 

500 euron matkalahjakortti, 
Lappeenrannan Uutiset ja Matkapojat

Etelä-Saimaan digilehti vuodeksi
(arvo 178,80)

100 euron lahjakortti 
Kauppakeskus IsoKristiinaan

teatteriliput kahdelle 
Lappeenrannan kaupunginteatteri

Elokuvaliput kahdelle 
Finnkino Strand Lpr

Fashion Model Agencyn 
Portfolio kuvauspaketti*

*Arvo 350 euroa sisältäen kansainvälisen valokuvaaja Julia Borodinan kuvauksen, stailauksen kah-
della eri tyylillä + meikillä ja kampauksella. Asiakas saa käsiteltyjä kuvia itselleen yhteensä 8 kpl.

haluaisitko 
matkalle?

Pääyhteistyö-
kumppanina 

saara jakaa 

nimmareita Galleriassa 

klo 20.30
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Arvonta!
Lappeenranta-salin muoti-

näytöksen katsojien kesken arvotaan

500 euron matkalahjakortti,
Lappeenrannan Uutiset ja Matkapojat

Teatteriliput kahdelle,
Lappeenrannan kaupunginteatteri

Elokuvaliput kahdelle,
Finnkino Strand Lpr

Lahjakortti 30 €,
Kulttuuritila Nuijamies

Digilehti kuukaudeksi, 
Etelä-Saimaa

Portfolio kuvauspaketti *,
Fashion Model Agency

Suomen palkituimman drag-artistin Marko Vai-
nion luoma kansainvälisen tason show – lavalla 
useita tunnettuja tähtiä, kuten Celine Dion, 
Beyonce, Paula Koivuniemi  - tähtiä meiltä ja 
maailmalta upeasti parodioituna!
Marko Vainion drag-esitys poiki kunnioitetun 
Spirit of the Fringe -palkinnon Edinburgh Fringe 
–festivaaleilla elokuussa 2019.

LAKES ry ja jäsenliikkeet
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Ota nopea startti 
säästämiseen!

Alkuun pääset 7 minuutissa ja 
vaikka 10 eurolla.

Digitaalinen 
sijoitusneuvoja 
nordea.fi/nora
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KAUPPAKESKUS ISOKRISTIINA
Tervetuloa viihtymään Hintakarnevaaleille 
to-su! Pe 27.9. kauppakeskus on avoinna klo 
23 saakka ja täynnä mahtavia tarjouksia ja 
ohjelmaa. Glitter kasvomaalauksia ja -tatu-
ointeja klo 17-21 ja tanssiesityksiä klo 17.30, 
18.15, 19.30 ja 20.30. Lisäksi jaetaan kangas-
kasseja täynnä yllätyksiä klo 22.30. Lue lisää 
ja tarkista liikekohtaiset aukioloajat ja tarjo-
ukset: www.isokristiina.fi - TERVETULOA!

Coffee House IsoKristiina
Baristamme palvelevat klo 8-21 Meiltä saat 
parhaimmat kahvit ja janojuomat shoppai-
lun lomaan. Tarjouksena Marianne 70 v kun-
niaksi Marianne Mocha 3,90 €.

Sokos Lappeenranta Talo täynnä tarjouk-
sia! Avoinna klo 22 saakka.

Soul Bar & Piano Piipahda muotiostosten 
lomassa Soul Bar&Pianoon! Laitettaisiinko 
lasillinen kuohuvaa vai Thornbridgen pien-
panimon kausiolutta? Meiltä myös pientä 
huikopalaa taukoosi. Hill Street Duo tunnel-
maa nostattamassa klo 21 alkaen. Olemme 
avoinna klo 15 - 01.

Rosso IsoKristiina Rosson maukkaat pas-
tat listalta 13 € perjantaina 27.9.!

Hesburger IsoKristiina Kampanjassa 
maistuva valkosipulikerroshampurilainen 
4,90 €. S-etukortilla tai Hesburgerin bonus-
kortilla tuplajuustoateria 6 €. Avoinna klo 
10-23.

Fafa’s IsoKristiina Fafa’sista löydät mauk-
kaat ja reilut pitat sekä tuoreet salaatit, fala-
felit ja muut naposteltavat. S-etukortilla fries 
& matbuha 2,50 € (norm. 2,90 €). Avoinna 
klo 10.30-23

Suomalainen Kirjakauppa Tule tutustu-
maan syksyn uutuuksiin ja kivoihin tarjouk-
siin!  Palvelemme klo 23 saakka.

Robert’s Coffee IsoKristiina - Meillä voit 
nauttia kahvit ja muut herkut ostosten lo-
massa aina klo 23 saakka! Tule katsomaan 
päivän tarjouksemme paikan päälle!

Vero Moda / Jack & Jones Lpr Avoinna 
poikkeuksellisesti klo 10-23 Fashion by Night 
iltana! Ajalla 19-23 kaikki normaalihintaiset 
tuotteet -20%! Paljon erilaisia tarjouksia 
koko myymälässä.

Punnitse & Säästä IsoKristiina Kaikki jo-
gurtti- ja suklaapäällysteiset tuotteet -20 %! 
Avoinna klo 23 saakka.

KAUPPAKESKUS GALLERIA
SYKSYN UUSI LOOK GALLERIASTA
Ilmoittaudu mukaan muuttumisleikkiin 
Gallerian Facebook-sivulla!
Pe 27.9. kauppakeskus on avoinna klo 23.00 
saakka             
klo 15-22 MODEL HUNT casting / koeku-
vauspiste Haemme kasvoja mm uuteen TV- 
mallirealitysarjaan kaikista ikäryhmistä! 
klo 17-22 Glitter Bar glittereitä veloituksetta, 
Meikkistudio ElinaK
klo 17-22 Sampo/Hius – ja kauneus alan 
opiskelijat tekevät pikakampauksia ja kyn-
sien lakkausta veloituksetta  
klo 20.00 MISS SUPRANATIONAL- 2019 
finaali & Fashion Show
klo 21.00-22.15 SkinEffect bändi esiintyy  
LET’S SHOP & ROCK
La 28.9. Muumit esiintyvät kauppakäytävällä 
klo 11,13, 14
Annamari Marttinen, kirjailijatapaaminen 
klo 12-13.30 

KappAhl  Pe 27.9 Naisten pukeutumisen 
tuotteet -20% (norm.hinnoista). Houkuttele-
via remontti-tarjouksia naisten osastollam-
me. Avoinna 23 asti.

Change Group Tervetuloa vaihtamaan syk-
syn matkavaluutat edullisesti, ei myyntikulua. 

LindexKAIKKI TUOTTEET -20 %. Tarjous voi-
massa koko päivän ajan. Avoinna klo 9-23. 
Tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin 
eikä PINK-mallistoon. Nähdään Lindexillä!

Mehiläinen Ihotautien erikoislääkäri Ken 
Malanin pitää LUOMIKATSASTUSPÄIVÄT ke 
30.10 ja to 31.10.  Tarkastuksen hinta 50 € 
(Kelakorvauksen jälkeen).  Varaa aikasi 
puhelimitse 010 414 00.

KIRKKOKATU
Saimaan Optiikka Oy Kaikki silmälasike-
hykset -50 % ja aurinkolasit -20 %, jopa 
-70 %! Klo 18-21 tarjouksia, arvontaa, pik-
kusuolaista. Tervetuloa, liike avoinna klo 21 
saakka!

Kahvila Antell Saimaa Tule seuraamaan 
liinalla kävelijöitä aitiopaikalta ja nauti samal-
la virvokkeita! Paikalla myös Terapiakukko 
Ken Kukkeli! Palvelemme klo 20.00 asti.

KAUPPAKATU
ARTFIT POLE STUDIO Avoimet ovet pe 27.9. 
klo 17 – 21. Tule tutustumaan studiotiloihin, 
jossa pidämme tankotanssin lajiesittelyjä ja 
näet myös miten asiakkaamme treenaavat! 
Lapsille sekä aikuisille. Paikan päällä myös 
hienon jumppapussin arvonta! Tervetuloa!

Teerenpeli  DJ Happy Cousteau klo 21-03
Tarjous Fashion by Night illan ajan: Mustikka 
Spritz 7,50€ (norm. 9,00€)
Avoinna klo 12.00-03.30 

Lamppu  Fashion by Night –jatkot Lampus-
sa! Pe 27.9. kello 22.30 Mamban Tero Vaara 
soolokeikalla. Ja vapaa pääsy tottakai!

KAUPPAKESKUS WEERA
Cubus Tervetuloa shoppailemaan! Pe 27.9. 
klo 18-22 kaikki tuotteet – 25 % (norm.hin-
noista). Nähdään Cubuksella!  
Avoinna klo 10-22

VALTAKATU
Boutique PrimaDonna Tervetuloa shop-
pailemaan pe 27.9. klo 10 - 21. Kotimaisen 
Muotitorpan tekstiilinahka asut Pe 27.9. -10 
% Paikalla Muotitorpan edustaja Sari klo 14 
- 20 Osallistu arvontaan liikkeessämme pe 
& la ja voita!  Palkintona 100 € lahjakortti ja 
tuotepalkintoja. Vain osallistumalla voit voit-
taa!

Kekäle Liikkeessämme Fashion by Night –
tuotetarjouksia. Avoinna klo 21 asti.
CHARMIKKUUS antaa etuja heti! Kun liityt 
Charmi-asiakasohjelmaamme, saat nor-
maalihintaisista tuotteista heti vähintään 5% 
alennuksen.

Halonen HALONEN MUOTIVIIKKO -20% 
alennusta tuotemerkeistä: Guess, Vaga-
bond, More&More, Matinique, Carcia Jeans, 
Gill Bret, Gabor ja Camel Active-kengät, voi-
massa 25.9.-5.10. ja koskee normaalihintai-
sia tuotteita. Avoinna klo 21 asti.

Kummeli Avoinna 17-02. Fashion by Night 
-iltaan talon viinipullo 15 €

Amarillo Pe 27.9 Arenalla esiintyy Aleksan-
teri Hakaniemi, K18, liput 12 €, show time n. 
klo 23.30. Tervetuloa!

Angus Steak & Wine Syysherkkuja tarjolla, 
lämpimästi tervetuloa! Avoinna ma - ti 
klo 11 - 22, ke - to klo 11 - 23, pe  klo 11 - 24, 
la klo 12 - 24, su klo 14 - 22

The Old Corner Bank Avoinna ti klo 16 -24,  
ke-to klo 16 - 02, pe klo 16 - 03, la klo 16 – 04,
La 28.9 n. klo 22 esiintyy Jaska Miikki,  
tervetuloa!

AINONKATU
Lappeenranta Spa Sauna- ja allasosasto 
auki klo 12 - 21. Sisäänpääsymaksu 5 €/ hen-
kilö.
Ravintola Bistro Lähde avoinna klo 16 - 23, 
á la Carte annokset ja menut – 10 %.
Day Spa hoitotarjous: Access Bars kosketus-
terapia päänalueelle + kasvonaamio. Kesto 
90 min. Hinta 55 €. Avoinna klo 20 saakka.

KOULUKATU
Cafe Lisa Tule ja tee oma jäätelöannos ! Mil-
tä maistuisi vaikka vaniljainen unelma konja-
killa? 3 komeinta jädeannosta palkitaan lipul-
la Saipan peliin! (oma valintainen). Saatavilla 
myös herkulliset salaatit ja pelmenit, leivok-
sia unohtamatta! Avoinna klo 21 saakka. O
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Liinalläkävelyä jälleen uudessa paikassa! 

Lappeen Marian kirkon kellotapulista OP Etelä-

Karjalan katolle! Tule seuraamaan & kannus-

tamaan huimapäiden kävelyä Marianaukiolle 

pe klo 15.00 alkaen, la ja su klo 12 alkaen.

                      
                      

 (säänvaraus)


