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Sajtóközlemény 

 

Sulistart az INTERSPAR-ral 

Az INTERSPAR széles iskolai felszerelés választékának köszönhetően nem lesz több elfelejtett 
tétel a bevásárló listán, hiszen az üzletekben mindent be lehet szerezni az iskolatáskától a 
papír-írószer termékeken át az informatikai eszközökig. 

A gyerkőcök számára azért is izgalmas az augusztus vége, mert ismét belevethetik magukat a 
tanszerek, hátizsákok és új iskolai felszerelések színes forgatagába, és kiválogathatják az új tanév 
legfontosabb kellékeit. Ebben nyújt segítséget a családoknak idén is az INTERSPAR, ahol egy 
helyen lehet beszerezni az összes olyan kelléket, eszközt, ami az iskolaidő alatt a gyerekek 
legfontosabb felszerelése lesz.  

Míg a gyerekek alig várják, hogy kiválaszthassák az új tanév kedvenc figuráit és színeit, addig a 
szülők számára több dolog is fejfájást okozhat. Hol szerezhetnek be mindent, amire szükség lesz, 
a legegyszerűbben? Megtalálja-e a gyerek a kínálatban a kedvenc rajzfilmfigurás vagy éppen 
állatos, sztáros termékeit? Mennyibe is fog mindez kerülni? Az INTERSPAR nem csak széles 
választékban kínálja a legmenőbb mintájú és legjobb minőségű iskolai felszereléseket, de abban 
is segít, hogy több pénz maradjon a családok pénztárcájában. Ezért már július végén elindultak 
azok a vásárlási akciók, amelyek a tanévkezdés legfontosabb termékeit foglalják egy csokorba. 
Az iskolakezdési utalványokat sem érdemes otthon hagyni, hiszen aki ezzel fizet 5000 forint 
feletti vásárlás esetén, 500 forint értékű SPAR kupont kap ajándékba.  

A közkedvelt Árzabáló figurával ellátott, az iskolakezdésnél is hasznos termékeket most 
különleges akcióban kínálja a SPAR: szeptember 7-ig 30 vagy 50 %-os kedvezményt biztosító 
kuponokhoz juthatnak hozzá a vásárlók, melyekkel szeptember 30-ig érhetik el az Árzabálós 
tolltartót, kulacsot, táskát, baseball-sapkát vagy számos egyéb terméket. 

Az iskolakezdés talán legfontosabb felszerelése az iskolatáska vagy hátizsák, ami akár több éven 
keresztül végigkísérheti a gyermeket. Érdemes jó minőségű, tartós táskát választani, de ami 
ennél is fontosabb, hogy kímélje a gyermek gerincét. Ebbe kerülnek aztán a füzetek, könyvek, 
mappák, tollak és színes ceruzák, amelyeknek széles választéka szintén megtalálható az 
INTERSPAR áruházak polcain országszerte. 

Mivel manapság a fiatalok nagy része már a technikai eszközöket is ugyanolyan bátran használja, 
mint a papírt és a tollat, ezért jó hír, hogy számológépet és sok más informatikai kiegészítő 
eszközt is megtalálunk az INTERSPAR hipermarketekben. 

Az „Iskola a láthatáron” katalógus augusztus 17-től szeptember 7-ig érvényes az ország vala-
mennyi INTERSPAR-jában, 32 áruházban. A katalógus online megtekinthető itt: 
http://ajanlatok.spar.hu/katalogus/interspar-iskola-katalogus-20160817-20160907/1490/1 
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