
 

 

Letní párty plnou kulinářských specialit nabídne Maxi Outlet Výprodej 

Outlet Arena Moravia i letos zakončí letní prázdniny akcí nazvanou Maxi Outlet Výprodej.  

Od pátku 19. do neděle 21. srpna se mohou zákazníci těšit nejen na finální výprodeje, ale 

i bohatý sobotní program plný chutí a vůní. Na závěrečnou párty letní sezony zavítá 

uznávaný šéfkuchař Marek Raditsch a nabitým programem provede moderátor Pavel 

Cejnar.  

Outlet Arena Moravia dlouhodobě podporuje a pořádá akce, které lidem zpříjemňují nákupní zážitky, 

posilují návštěvnost centra a přinášejí do pasáže čilý ruch. Poslední dva roky takovým akcím příliš 

nepřály, ale letošní léto je jiné. Předposlední srpnový víkend se bude konat akce Maxi Outlet 

Výprodej. Finální výprodeje letní sezóny přinesou slevy až 80 %. Všechny obchody zapojené do akce 

budou označeny viditelnou samolepkou.  

Pravá letní párty je připravena na sobotu 20. srpna. Její hlavní hvězdou bude Marek Raditsch, 

legendární porotce známé kuchařské soutěže MasterChef. Ten předvede návštěvníkům své 

kulinářské umění a připraví k ochutnávkám dvě lehká letní jídla. Jeho vystoupení doplní soutěž 

amatérských kuchařů o poukázky v hodnotě 5 000 Kč. Součástí akce bude i barmanská show plná 

osvěžujících letních drinků, které si zákazníci mohou vychutnat v chill-out zóně. Celým odpolednem 

bude provázet známý televizní a rádiový moderátor Pavel Cejnar. Možnost vyhrát zajímavé ceny 

přinese i oblíbené kolo štěstí. Kromě věcných cen se mezi výhrami objeví i body do věrnostní 

aplikace. 

,,Na letošní Maxi Outlet Výprodej jsme přichystali speciální program pro všechny věkové kategorie. 

Sobota se ponese v duchu letní párty plné chutí, adrenalinových zážitků a zajímavých hostů.  

Zákazníci si mohou vyzkoušet surfařský simulátor, bungee running, nebo si v průběhu celého dne 

odpočinout a vychutnat atmosféru akce v naší chill-out zóně,“ doplnila Hana Zielinová, ředitelka 

Outlet Arena Moravia. Nákupy pod širým nebem v průběhu této výprodejové akce potrvají každý den 

od 10 do 20 hodin. V Outlet Arena Moravia to v létě zkrátka žije!  
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