Še več izdelkov v akciji!
Še bolj preprosto in pregledno!
Nenehno si prizadevamo, da je
nakupovanje v naših poslovalnicah
PRIJETNO, PREPROSTO in PREGLEDNO.
Da pa bodo vaši PRIHRANKI ŠE VEČJI, smo
PREOBLIKOVALI NAŠO PONUDBO IZDELKOV
PO AKCIJSKIH IN SUPER CENAH. Za lažjo
orientacijo spodaj povzemamo spremembe
in novosti.

Podvojeno
število
izdelkov
v akciji,
ki zdaj traja
kar 7 dni
Prihranki v Hoferju bodo odslej še večji, saj je po
novem v akciji kar dvakrat toliko izdelkov kot doslej.
Akcijska ponudba, ki se začne v četrtek, ko na dom
prejmete naš letak, pa velja vse do srede prihodnji
teden.
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Za konec
tedna še več
izdelkov po
fernomenalnih
vikend cenah
Sobota in nedelja sta v Hoferju rezervirani za
posebej ugodne fernomenalne vikend cene. Za še
boljši konec tedna s še več prihranki pa smo zdaj
v priljubljeno vikend akcijo uvrstili še več izdelkov.

V letaku
v prihodnje
aktualna in
prihajajoča
ponudba Super6
Naše ponudbe svežega sadja in zelenjave po akcijskih in
super cenah preprosto ne smete zamuditi. Zato si lahko
zdaj v letaku ogledate tako aktualno ponudbo Super6, ki
velja še vse do nedelje, kot tudi napovednik ponudbe, ki
bo veljala od ponedeljka do nedelje prihodnji teden.

Super cene
po novem
napovemo
vnaprej
Ponudbo izdelkov po super cenah v letaku
zdaj predstavljamo že en teden pred začetkom
veljavnosti. Tako bo več časa za preprosto načrtovanje nakupov po super cenah.

Kupon s
popustom
po novem
objavimo
vnaprej
Stalnica naših letakov ostaja tudi stari znanec
gurmanov: kupon za popust na izbrani izdelek.
V letaku ga boste še vedno našli vsakih 14 dni, a
ga bomo v prihodnje objavljali en teden pred
začetkom veljavnosti. Tako bo načrtovanje nakupov še lažje.

Trajno
znižani
izdelki
ostajajo
v naši
ponudbi
Na podlagi diskontnih načel poslovanja, racionalizacije logistike in optimizacije naročil poslujemo skrbno in gospodarno, prihranke pa v obliki
trajno nizkih cen prenesemo na naše kupce.
Trajno znižani izdelki so tisti, ki smo jim cene znižali
za najmanj 3 mesece. Z njimi so že tako nizke
Hoferjeve cene še nižje, in to na dolgi rok.
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