
fashion
SAMPLE SALE

Välkommen att fynda kollektionsprover och fantastiska modefynd!

När: 21-22 oktober 
Var: Augustendalsvägen 7, Nacka strand

Tillgängliga inpasseringstider:
Fredag 21 oktober, 11.00-14.00
Fredag 21 oktober, 14.00-19.00
Lördag 22 oktober, 10.00-13.00
Lördag 22 oktober, 13.00-16.00

Förregistrera dig och boka en inpasseringstid här. Varmt välkommen!

OBS: Det är inte tillåtet att ta med jackor eller större väskor in,  
obligatorisk garderob på 20 kr (betalas med kort/Swish på plats).

Dags för Fashion 
Sample Sale

Provkörningshelg hos Marinmäklarna 11–13 nov!

Ny meny på  
Claudio Kitchen  
& Friends

21 – 22 oktober öppnas dörrarna upp på Stockholm Fashion District, och du får möjligheten 
att fynda fantastiska plagg och provkollektioner! Frossa i mode, botanisera bland brands och 
njut av en inspirerande dag på Augustendalsvägen 7. För att delta behöver du förregistrera dig 
och boka en inpasseringstid. Gå in på webben för tillgång till Stockholms största sample sale: 
https://fashionsamplesale-2022okt.confetti.events 

Lagom till höstrusket har vännerna 
på Claudio tagit fram en ny meny. 
Som vanligt bjuds det på italiens-
ka delikatesser, väl valda råvaror, 
och en stor dos kärlek. Sväng förbi 
Augustendalstorget 8, och unna 
dig en härlig  
smakupplevelse.

Felanmälan: 08-718 11 19 Är det något i lokalen som inte fungerar som det ska? Ring oss!
Utveckling och förvaltning 
i Nacka strand

Oktober 2022Nyhetsbrev

Boka ditt  
evenemang på 
Nacka Strand  
Möten och Event
Är det snart dags att boka in årets 
julfest, konferens eller något annat 
härligt evenemang? Kontakta 
Nacka Strand Möten & Event! De 
är i full gång med att aktivera de 
uppdaterade industriromantiska 
lokalerna, och håller löpande event 
för stora som små företagskunder. 

Besök dem på Augustendalstorget 
6, eller hör av dig till dem på:  
info@nackastrandmotenevent.se 

Är du båtintresserad, spekulant eller 
rentav båtägare? Då får du inte missa 
provkörnings- och visningshelgen 
som Marinmäklarna genomför 11–13 
november i hamnen i Nacka strand! 
Kollegor i branschen närvarar på olika 
båtmodeller, och de hoppas på kraftigt 
väder så du kan känna på båtarna i 
sin rätta miljö; vattnet! På plats finns 
även representanter från finans- och 
försäkringsbolag, som svarar på frågor 
och guidar dig rätt. Dessutom har 
butiken 10% rabatt på hela sortimentet, 
så passa på! Mer information hittar du 
på: www.marinmaklarna.se

Besättningen önskar dig hjärtligt  
välkommen ombord!

PROVKÖRNINGSHELG
NACKA STRAND 

välkomna 11-15

f

Båtar i sin rätta miljö!
känn, kläm, provkör i
höstrusket......

fredag-söndag

Urval av märken som kommer visas:
• Arronet aluminiumbåtar
• Azimut italienska premiumbåtar
• Viggo aluminiumbåtar
• XO aluminiumbåtar
• Xpower Motorbåt (X Boats motorbåtsalternativ)
• Highfield RIB Boats


