
Rasfat de 8 Martie cu Tribuna si Salonul Iory
Maria Arimie din Sibiu, str. Şteflesti, nr. 4/65 si Cristina Grecu din Sibiu, str. Nicolae Iorga, nr. 49 au
avut parte ieri, de o sesiune de rasfat. Cititoarele Tribunei au trecut pe la Salonul Iory din Sibiu pentru
a-si "lua" premiul: un tuns si un coafat castigate prin tragere la sorti, de 8 Martie. Tot ieri, am fost si noi
pe la salonul de frumusete, pentru a vedea cum se simt ele. 
  
  "Premiul a picat pe neasteptate. Am trimis taloanele in gluma, pentru ca nu credeam ca voi castiga", a
spus Maria Arimie, in varsta de 62 de ani. Doamna Maria este abonata a cotidianului nostru de cand se
stie si ii place sa citeasca ziarul seara. "Seara, dupa ce-mi termin treaba, ma retrag si citesc ziarul", mai
spune doamna Maria Arimie, aratand ca anul trecut, tot in martie, a castigat un televizor cu Tribuna.
Bucuria cititoarei noastre a fost cu atat mai mare, cu cat cadoul a "cazut" chiar de ziua nepotului ei, care
ieri a implinit 10 ani. 
  
  "Nu ma asteptam la premiu, mai ales ca n-am castigat niciodata nimic", a spus la randul sau, Cristina
Grecu. Tanara in varsta de 33 de ani este proaspat abonata a Tribunei si ne-a destainuit ca se bucura foarte
mult de premiul castigat, mai ales ca nu avea planuri pentru 8 Martie.
  
  Abonatele Tribunei au raspuns provocarii lansate de cotidianul nostru si de Salonul Iory, castigand un
tuns si un coafat de Ziua Femeii. Salonul Iory, deschis pe strada George Cosbuc, nr. 15 ofera servicii de
ingrijire si infrumusetare copiilor, femeilor si barbatilor, care pot beneficia de servicii de coafura,
frizerie, cosmetica, aplicare de gene false, manichiura si pedichiura cu gel. intr-un spatiu aranjat cu mult
bun gust, toti cei care vor sa aiba parte de o mica sesiune de rasfat sunt asteptati de profesionisii in
frumusete, de luni pana vineri, intre orele 8.30-20.30 si sambata intre 8.30-14.30. Programarile se pot
face la numerele de telefon: 0747.024.334 si 0743.115.812
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