
Den matek je již za dveřmi, vybrali jsme pro vás tedy důmyslné dárky na poslední chvíli, které 
maminku (nebo babičku) potěší – ať už vizuálně, chuťově, anebo příjemným pocitem při 

nošení. Využijte atmosféru jara a darujte mamince něco s květy anebo v jarních barvách. 

1 – Župan z čisté bavlny 749 Kč  2 – Pyžamová souprava z čisté bavlny 999 Kč  3 – Šumivé víno M&S Classics Cremant De 
Bourgogne Brut 419 Kč  4 – Sada křišťálových sklenic na vino 4 ks za 999 Kč  5– Svetr z čistého kašmíru 3499 Kč  

6 – Hrnek s nápisem Mum (Maminka) 199 Kč  7 – Hrnek s potiskem květin 249 Kč 

1 – Hrnek s nápisem Mum (Maminka) 199 Kč a hrnek s nápisem Grandma (Babička) 199 Kč  2 – Čokoláda s poděkováním 
129,90 Kč  3 – Čokoládové tulipány plněné slaným karamelem a jahodami se smetanou 12 ks za 199,90 Kč  4 – Fotorámeček 

zdobený perličkami 649 Kč (20 × 25 cm) a elegantní rámeček na fotku 799 Kč (20 × 25 cm)  5 – Slaměná taška 899 Kč
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S PYŽAMEM
od vás bude uléhat do 
postele s vědomím, že 
je milována.
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Vyjádřete vděk 
a lásku své MAMINCE

praktickým jarním dárkem z M&S

Dárky 
z nabídky M&S 

můžete objednávat 
na e-shopu s expresním 
doručením domů (pošlete 

dar přímo k jejím dveřím!), 
anebo přes službu Rezervuj 

& Vyzvedni s rychlým 
osobním vyzvednutím 

v prodejně.ELEGANTNÍ 
ŽUPAN 
ji pohladí svou 
měkkostí, až si jej po 
probuzení oblékne. 

1

ČOKOLÁDA  
S DĚKOVACÍM VZKAZEM
Nezapomeňte přidat něco sladkého na 
mlsání, tato čokoláda s děkovacím 
vzkazem pomůže vyjádřit lásku, i když 
nemáte vždy slova pohotově na jazyku. 
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RÁMEČEK 
NA FOTKY
Pokud máte chuť dodat 
dárku osobní dotek, 
pořiďte jí rámeček na 
fotky a vyplňte jej 
zachycenými společný-
mi vzpomínkami. 

4

MALOVANÝ 
HRNÍČEK 
jí udělá radost při 
každém loku. 
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LÁHEV DOBRÉHO  
ŠAMPAŇSKÉHO 
A SADA KŘIŠŤÁLO-
VÝCH SKLENIC 
přímo volají po přípitku – ko-
neckonců, kdo jiný si zaslouží 
přípitek než právě žena, která 
vám dala život?  

https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DENMATEK2021_29126347_PS%20Thank%20You_Cokolada%20s%20podekovanim_129,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DENMATEK2021_T34_2327M_hrnek%20s%20kvetinami_249Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DenMatek2021_ramecek%20na%20fotku_20x25%20cm_799Kc%20a%20699Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DENMATEK2021_T01_1007C_slamena%20taska%20pres%20rameno_899Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DenMatek2021_hrnky%20s%20napisem%20Mum_Grandma_199Kc_ks/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DENMATEK2021_T37_2081G_kratky%20zupan%20z%20ciste%20bavlny%20s%20texturou_broskvova_749Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DenMatek2021_t37_1077J_pyzamova%20souprava%20s%20kvetinovym%20potiskem_999Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DENMATEK2021_T38_4101_zkraceny%20kardigan%20z%20cisteho%20kasmiru_tyrkysova_3499Kc/
https://www.marksandspencer.com/cz/
https://marksandspencerclickaway.cz/cs/
https://marksandspencerclickaway.cz/cs/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DenMatek2021_sada%20kristalovych%20sklenic%20na%20vino_999Kc_4ks/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DenMatek2021_t37_1077J_pyzamova%20souprava%20s%20kvetinovym%20potiskem_blankytna_999Kc_modelka/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_Classic%20Cremant%20de%20Bourgogne%20brut_419Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DENMATEK2021_T34_8322M_hrnek%20s%20napisem%20Mum%20(maminka)_199Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Den%20matek%202021/jpg/marksandspencer_DENMATEK2021_29126347_PS%20Thank%20You_Cokolada%20s%20podekovanim_129,90Kc/

