


آغاز طرح

شاید از قشگنتیرن بخش های پدر ، مادر شدن و  یا  اضافه شدن عضو کوچیک و جدیدی به عیززان ما و خانواده ما خیرد لباس های کوچولو و یزبای این فرشته هاست

ما توی بی سی سی تصمیم گرفتیم ات برای رفاه خانواده ها و سهولت توی خیرد محصوالت با کیفیت برای فرشته های کوچولوی خانواده ها این طرح رو اجرا کنیم

  ات شاید در این شرایط سخت اتقصادی دغدغه ها کمتر بشه 

توی  طرح  اتبساتن خنک ، شما  میتونین ات  سقف  بسته های  تعیرف شده  خیرد کنید  و  با  خیال راحت  توی زمانبندی  تعیرف شده بپردایزد

خاطره خوب اولین خرید فرشته ها



چجورى بخرم ؟

 یک کار ساده ساده

ماهم توى شادى شما شریک

توی طرح اتبساتن خنک ، کافیه توی سایت ثبت نام کنی  امیدوارم که شما هم یکی  از  اون خوش شانس های  ما باشین 
 بعد  از  ثبت نام  و  اعالم نامتون توی قرعه کشی به  راهنمای ارسالی  توجه  کنین

 مدارکتون  رو  اماده کنید  و  به  شعبات معرفی  شده  مراجعه  کنید  و  برای خیردتون  میتونین  ات  دو هفته  با  حوصله  اقدام  کنین.
 

بی سی سی برای اینکه توی شادی شما شیرک بشه این طرح رو با ساده تیرن حالت ممکن و همچنین بدون دردسر اجرا خواهد کرد . 
بدون ضامن و فقط با ارائه مدارک و امضای ضمانت نامه میتونین خیردتون توی طرح Cool  Summer  رو اغاز کنین  

بدون سود و بهره فقط شما با ارائه اسناد و مدارکتون میتونین با چند قسط برای کوچولوتون خیرد کنین .



به بهشت بى سى سى خوش اومدین  

یه دنیاى رنگى رنگى جذاب براى فرشته ها  

همون روز که مدارکتون رو ارائه کردین هم میتونین خیردتون رو اغاز کنید  
 از همون لحظه به دنیای خوش رنگ و کاراکترهای بانمک بی سی سی پا میگذایرد

 یبش از ده ها کالکشن و مدل لباس کودکانه برای کوچولو و فرشته قشگنتون که منتظرش هستین. 

چى و چطور بخرم ؟

ما کلی کالکشن جذاب و بانمک برای این فرشته ها دایرم که شما میتونین وتقی اسمتون توی قرعه کشی دراومد توی شعبه با سلیقه خودتون هر کالکشنی رو که دوست دایرن اتنخاب کنید
 فقط حواستون باشه شما خیردهاتون رو باید از همون شعباتی که اعالم میشه انجام بدین . 

ما توی بی سی سی برای هر سلیقه با هر طرح و نقشی لباسای بانمک و جذاب دایرم
 یه خیرد رگنی رگنی قشنگ ، هدیه خوب بی سی سی برای کوچولوی شماست . 


