


Od pierwszych szkiców do ostatniego szlifu – biżuterię YES  

tworzą ludzie, którzy widzą świat z różnych perspektyw.  

Świat YES to miejsce, gdzie wzornictwo, kruszce i kamienie stają 

się wspólnym językiem – twórców biżuterii i jej odbiorców.  

Chcemy się dzielić naszą miłością do sztuki jubilerskiej.  

Wejdź do świata biżuterii YES.



Diament Idealny YES®

Błyszczy bardziej niż inne

Opracowany przez nas szlif Diamentu Idealnego YES® potrafią wykonać tylko 

najwięksi mistrzowie sztuki szlifierskiej. 82 fasety w optymalnym położeniu 

względem siebie perfekcyjnie załamują i odbijają promienie światła.

Dzięki nim w Diamencie Idealnym YES® każdy promień iskrzy niezwykłym 

ogniem. Większy blask Diamentu Idealnego YES® potwierdzają pomiary 

z wykorzystaniem obiektywnej technologii BrilliantScope®.

PORÓWNANIE ŚWIATŁA 
DIAMENTU

1. BRYLANCJA (białe światło)
2. OGIEŃ (kolorowe światło)
3. BŁYSK (iskrzenie)

   niski  średni  wysoki  bardzo wysoki 

 1. 
 2. 
 3. 

      Diament
      Diament Idealny YES®

Wybór kolekcji diamentowych YES to gwarancja zakupu jednych 

z najpiękniejszych diamentów na świecie. Nasi eksperci w oparciu o swoją 

wiedzę i doświadczenie oceniają każdy z kamieni i starannie selekcjonują 

tylko te, które spełniają najwyższe standardy. Dzięki temu diamenty YES 

lśnią niezwykłym blaskiem oraz zachwycają doskonałymi proporcjami 

i wykończeniem. Dbając o etyczne pochodzenie kamieni, wybieramy jedynie 

te wydobywane w państwach objętych procesem Kimberley. Autentyczność 

wszystkich diamentów poświadczona jest Certyfikatem YES.

YES.pl/Diament-Idealny-YES



METROPOLITAN
Blask, który nie gaśnie jak nowojorskie światła



METROPOLITAN
Ponadczasowy wzór inspirowany ikonami sztuki jubilerskiej podkreśli piękno 

wyjątkowych momentów: zaręczyn, rocznic, jubileuszy. Klasycznej formie pierścionka  

współczesności nadaje technika oprawy kamieni okalających diament centralny.  

Dzięki tej wyjątkowej konstrukcji korony środkowy diament nabiera dodatkowego  

blasku, który olśniewa niczym światła metropolii. Subtelność oprawy sprawia,  

że spoglądając z góry, dostrzec można jedynie diamenty.

Projekt:



0,33 ct 0,61 ct 1 ct

1,5 ct 2 ct

Oferujemy możliwość wyboru spośród wielu gotowych propozycji kamieni  

o różnej masie, barwie oraz czystości. Na specjalne życzenie oprawiamy  

w nasze wzory diamenty o dowolnej masie i nawet najrzadszej charakterystyce.

HARMONIJNIE  
ŁĄCZY SIĘ Z OBRĄCZKĄ

Starannie zaprojektowany, aby perfekcyjnie łączyć się z obrączką Éternel,  

jak również Forever. Odpowiednio wyprofilowany kształt korony sprawia,  

że pierścionek idealnie przylega do profilu obrączki.

0,10 ct 0,20 ct

YES.pl/Metropolitan

5 ct3 ct 4 ct



KOLEKCJA

METROPOLITAN
Kolekcja Metropolitan tworzy zachwycający komplet, w którym  

obok pierścionków znalazły się również kolczyki i zawieszki. Biżuteria  

dostępna jest w oprawie z białego, żółtego oraz różowego złota,  

a na zamówienie także z platyny.

YES.pl/Metropolitan



VALENTINE
W objęciach miłości



VALENTINE
Delikatność formy i precyzja wykonania pierścionka Valentine prezentują się  

w pełni dzięki jego subtelnej konstrukcji. Cztery rytmicznie zakręcone krapy 

trzymające diament podkreślają jego kobiecość. Uniesiony na stabilnych  

ramionach kamień, wykonując pełen obrót, ukazuje cały swój urok i blask.

Projekt:





KOLEKCJA

VALENTINE
Kolekcja Valentine tworzy zachwycający komplet, w którym obok pierścionków  

zaręczynowych znalazły się również kolczyki i naszyjniki. Biżuteria dostępna  

jest w oprawie z białego, żółtego oraz różowego złota, a na zamówienie  

także z platyny.

YES.pl/Valentine



HARMONIJNIE  
ŁĄCZY SIĘ Z OBRĄCZKĄ

Starannie zaprojektowany, aby perfekcyjnie łączyć się z obrączką Éternel,  

jak również Forever. Odpowiednio wyprofilowany kształt korony sprawia,  

że pierścionek idealnie przylega do profilu obrączki.

0,03 ct 0,05 ct 0,10 ct

0,15 ct 0,20 ct 0,25 ct

0,30 ct 0,50 ct 0,75 ct

1 ct 1,5 ct 2 ct

3 ct 4 ct 5 ct

Oferujemy możliwość wyboru spośród wielu gotowych propozycji kamieni  

o różnej masie, barwie oraz czystości. Na specjalne życzenie oprawiamy  

w nasze wzory diamenty o dowolnej masie i nawet najrzadszej charakterystyce.

YES.pl/Valentine



ÉTERNEL
Współczesna forma inspirowana klasyką



ÉTERNEL
Éternel to obraz współczesnej kobiety, nowoczesnej i wyrafinowanej. Został  

stworzony właśnie z myślą o niej. Charakterystyczna francuska forma  

podkreśla elegancję pierścionka i imponuje strukturą. Poprzez swą subtelną  

oprawę eksponuje wartość pojedynczego kamienia, podkreślając jednocześnie  

symbolikę miłości jako najważniejszego uczucia.

Projekt:



KOLEKCJA

ÉTERNEL
Kolekcja Éternel tworzy zachwycający komplet, w którym obok pierścionków  

znalazły się również kolczyki i zawieszki, a także idealnie dopasowane  

do pierścionka – obrączki Éternel. Biżuteria dostępna jest w oprawie z białego,  

żółtego oraz różowego złota, a na zamówienie także z platyny.

YES.pl/Eternel



0,03 ct 0,05 ct 0,10 ct

0,15 ct 0,20 ct 0,25 ct

0,33 ct 0,50 ct 0,70 ct

1 ct 1,5 ct 2 ct

3 ct 4 ct 5 ct

Oferujemy możliwość wyboru spośród wielu gotowych propozycji kamieni  

o różnej masie, barwie oraz czystości. Na specjalne życzenie oprawiamy  

w nasze wzory diamenty o dowolnej masie i nawet najrzadszej charakterystyce.

YES.pl/Eternel

HARMONIJNIE  
ŁĄCZY SIĘ Z OBRĄCZKĄ

Starannie zaprojektowany, aby perfekcyjnie łączyć się z obrączką Éternel,  

jak również Forever. Odpowiednio wyprofilowany kształt korony sprawia,  

że pierścionek idealnie przylega do profilu obrączki.



STELLA
Geometryczna, ambitna forma



STELLA
Geometryczną formę połączyliśmy z nieprzemijającym blaskiem diamentów.  

Stella to skandynawski dizajn, który idealnie łączy minimalizm i elegancję.  

Pierścionek dedykowany jest kobietom nowoczesnym, świadomym  

i pewnym siebie.



KOLEKCJA

STELLA
Kolekcja Stella tworzy zachwycający komplet, w którym obok pierścionków  

zaręczynowych znalazły się również kolczyki i zawieszki. Biżuteria dostępna jest w oprawie  

z białego i żółtego złota, a na zamówienie także z różowego złota lub platyny.

YES.pl/Stella

0,03 ct 0,05 ct 0,08 ct

0,14 ct 0,20 ct 0,25 ct

0,33 ct 0,50 ct 0,70 ct

1 ct 1,5 ct 2 ct

3 ct 4 ct 5 ct

Oferujemy możliwość wyboru spośród wielu gotowych propozycji kamieni  

o różnej masie, barwie oraz czystości. Na specjalne życzenie oprawiamy  

w nasze wzory diamenty o dowolnej masie i nawet najrzadszej charakterystyce.



AMORE
Romantyczna strona piękna



AMORE
Amore to włoska interpretacja miłości oraz kobiecego piękna.  

Pierścionek wyraża siłę głębokiego uczucia, a dzięki szlachetnej formie  

idealnie podkreśla blask diamentu. Amore to pochwała dziewczęcego  

uroku i lirycznej miłości.



KOLEKCJA

AMORE
Kolekcja Amore tworzy zachwycający komplet, w którym obok pierścionków  

znalazły się również kolczyki i zawieszki. Biżuteria dostępna jest w oprawie  

z białego i żółtego złota, a na zamówienie także z różowego złota lub platyny.

YES.pl/Amore

0,03 ct 0,05 ct 0,10 ct

0,15 ct 0,20 ct 0,25 ct

0,33 ct 0,50 ct 0,70 ct

1 ct 1,5 ct 2 ct

3 ct 4 ct 5 ct

Oferujemy możliwość wyboru spośród wielu gotowych propozycji kamieni  

o różnej masie, barwie oraz czystości. Na specjalne życzenie oprawiamy 

w nasze wzory diamenty o dowolnej masie i nawet najrzadszej charakterystyce. 



JUBILÉ
Blask, który zatrzymuje czas



JUBILÉ
Pierścionek Jubilé to współczesna interpretacja klasyki. Ponadczasowy  

blask, który zatrzymuje chwilę i podkreśla jej wyjątkowość. Idealny  

na zaręczyny, na rocznicę. Na zawsze.

Kolekcja Jubilé tworzy zachwycający komplet, w którym obok  

pierścionków znalazły się również kolczyki i zawieszki. Biżuteria dostępna 

jest w oprawie z białego, żółtego oraz różowego złota.

Złoto 0,585, diamenty, topaz błękitny, kwarc dymny, topaz, topaz London Blue. 

YES.pl/Jubile

Złoto 0,585, diamenty, topazy London Blue. 

 



KOLEKCJA 

WIKTORIAŃSKA
Szlachetne kamienie w królewskiej oprawie



KOLEKCJA 

WIKTORIAŃSKA
Kolekcja Wiktoriańska to wzory, których blask staje się częścią rodzinnej historii.  

Dostojne i eleganckie, budzą wyjątkowe emocje, przywołują wspomnienia. Traktowane  

jako pamiątka czy szlachetny podarunek, wspaniale podkreślą uroczystość chwil.

Złoto 0,585, szafiry, szmaragdy. 

YES.pl/Kolekcja-Wiktorianska

Złoto 0,585, diamenty, topazy błękitne, perły.

 



Złoto 0,585, topazy London Blue, opale, szafiry. 

 

Kolekcja Wiktoriańska

Złoto 0,585, szafiry. 

YES.pl/Kolekcja-Wiktorianska



Złoto 0,585, rubiny, rodolity. 

 

Kolekcja Wiktoriańska

Złoto 0,585, diamenty, rubiny. 

YES.pl/Kolekcja-Wiktorianska



Kolekcja Wiktoriańska

Złoto 0,585, szafiry.

YES.pl/Kolekcja-Wiktorianska

Złoto 0,585, diamenty, szafiry, rubin, szmaragd. 

 



Złoto 0,585, topazy London Blue, topaz błękitny, szafiry. 

 

Kolekcja Wiktoriańska

Złoto 0,585, diamenty, szafiry, akwamaryny, topazy London Blue, topazy błękitne. 

YES.pl/Kolekcja-Wiktorianska



ART DECO
Między tradycją a awangardą



Srebro 0,925, agaty, onyksy, markazyty, topazy.

YES.pl/Art-Deco

ART DECO
Biżuteria w stylu art déco zachwyca wyrafinowaną prostotą. Doskonałe  

proporcje przyciągają wzrok i przenoszą do współczesności glamour lat 20.  

Odkryj najnowszą odsłonę bestsellerowej kolekcji.

Projekt:



Kolekcja Art Deco
Złoto 0,333, cyrkonie, onyksy, masa perłowa. 

YES.pl/Art-Deco

Złoto 0,333, cyrkonie, onyksy. 

 



MIDNIGHT
Przyciąga i uwodzi!



MIDNIGHT
Zmysłowe połączenie czerni i złota przyciąga i uwodzi. Kolekcja zainspirowana biżuterią  

vintage zachowuje współczesny charakter dzięki wykorzystaniu niezwykłych czarnych  

diamentów i onyksów. Głęboki odcień kamieni szlachetnych w specjalnie zaprojektowanej  

złotej oprawie zachwyca wyrafinowaniem i obfitością.

Złoto 0,585, diamenty, onyksy. 

YES.pl/Midnight



MAGNOLIA
Eteryczna kobiecość 



Złoto 0,333, masa perłowa. 

YES.pl/Magnolia

MAGNOLIA
Harmonia kobiecości i naturalności zamknięta w ponadczasowym,  

florystycznym motywie. Magnolia to pełna światła, symboliczna kolekcja,  

która wydobywając wewnętrzną siłę, pozwala rozkwitnąć.

Projekt:



Kolekcja Magnolia
Złoto 0,333, masa perłowa. 

YES.pl/Magnolia

KOLEKCJA

MAGNOLIA
„Kolekcja Magnolia wyraża bardzo osobiste i istotne wyznanie: kobiecość jest siłą.  

Czasem subtelna i bezpretensjonalnie urocza, czasami odważna, dynamiczna,  

niejednoznaczna. To również zachwyt nad cyklami natury i mocą płynącą z rozkwitania,  

nabierania doświadczeń i dojrzewania” – Kasia Bukowska.

Złoto 0,333, masa perłowa. 

 



LUNARIA
Wśród blasku kwiatów



LUNARIA
Otwórz drzwi do ogrodu, w którym ukryte są marzenia. To tutaj odnajdziesz  

kolekcję Lunaria: elegancką, pełną blasku i misternego uroku,  

dla miłośniczek finezyjnej klasyki i rozważnych romantyczek.

Projekt:

Złoto 0,585, topaz, cyrkonie. 

YES.pl/Lunaria



SKARABEUSZ
Symbol zmian i odrodzenia. Odkryj nieprzeniknioną moc i poznaj magiczne  

rytuały starożytnego Egiptu. Drobne skarabeusze stały się symbolem wędrówki,  

zmian i odnowy. Zupełnie jak słońce, które u schyłku dnia skrywa się za horyzontem,  

by następnego ranka móc odrodzić się na nowo…

Projekt:

Złoto 0,333, agaty. 

 

Złoto 0,333, agaty. 

YES.pl/Skarabeusz



Kamienie Szlachetne
Złoto 0,585, diamenty, szafiry, topazy błękitne, topazy London Blue. 

YES.pl/Kamienie-Szlachetne

Złoto 0,585, diamenty, szafiry, rubiny. 

 



Złoto 0,585, diamenty, ametysty, granaty, turmaliny,  
rubiny, morganit. 

 

Kamienie Szlachetne
Złoto 0,585, diamenty, morganity, akwamaryny, topazy błękitne, rodolity. 

YES.pl/Kamienie-Szlachetne



Kamienie Szlachetne
Platyna 0,950, diamenty. 

YES.pl/Kamienie-Szlachetne

Złoto 0,585, diamenty, kyanity, tanzanit. 

 



Kolekcja Evelyn
Złoto 0,585, diamenty, szafiry. 

YES.pl/Evelyn

Kamienie Szlachetne
Złoto 0,585, diamenty, rubiny, topazy.

YES.pl/Kamienie-Szlachetne



Biżuteria Złota
Złoto 0,585, cyrkonie. 

YES.pl/Bizuteria-Zlota

Kamienie Szlachetne
Złoto 0,585, diamenty, topazy. 

YES.pl/Kamienie-Szlachetne



 
PODARUJ  

SWOBODĘ WYBORU

Karta podarunkowa to personalizowana niespodzianka, która łączy w sobie  

zachwycający blask biżuterii z przyjemnością płynącą z robienia zakupów. Obdarowana  

osoba może ją zrealizować w każdym Salonie YES na terenie Polski lub na YES.pl.  

Od drobnych przyjemności po niezliczone możliwości – kartę można doładować  

dowolną kwotą pomiędzy 50 a 5000 PLN. 

OBIETNICA  
NIEZAPOMNIANEGO  

PREZENTU 

Niepowtarzalne chwile zasługują na wyjątkową oprawę. Charakterystyczna szmaragdowa  

zieleń YES towarzyszy nam od samego początku. Eleganckie pudełeczko YES z satynową  

wstążką to obietnica szlachetnej formy i blasku. Do każdego rodzaju biżuterii  

zaprojektowaliśmy idealne pudełko, które wspaniale eksponuje pierścionki, kolczyki,  

naszyjniki czy bransoletki. Opakowania otulamy delikatną bibułą i umieszczamy  

w eleganckich torebkach. Dołączamy do nich subtelny bilecik – miejsce na życzenia  

czy własną dedykację.

YES.pl/Opakowania-YES YES.pl/Karta-Podarunkowa



KASIA BUKOWSKA

Kluczem dla niej są emocje. Uważnie obserwuje, kolekcjonuje w głowie obrazy,  

uczucia i doświadczenia, które najpierw przekłada na papier, a potem przenosi  

na ekran komputera. Testuje wiele rozwiązań, by na końcu wybrać to najlepsze.  

Wierzy, że biżuteria niesie w sobie symboliczną moc i pozwala w unikatowy  

sposób wyrazić swój charakter i osobowość. Projektując, zawsze próbuje sobie  

wyobrazić konkretną kobietę – jaka jest, jak się ubiera, czym zajmuje się  

na co dzień. 

YES.pl/Projektanci

PROJEKTANCI YES

Biżuterię YES od lat tworzą niezwykli ludzie. Każda linia, wybór kruszcu, szlif  

i odcień kamieni odzwierciedlają ich osobiste decyzje, ducha czasów, przeżycia,  

obserwacje. Świat sztuki i uczuć splata się z ekspercką wiedzą i rzemiosłem.  

Poznaj projektantów, których nieszablonowa wizja stoi za ikonicznymi kolekcjami YES.



MACIEJ DUDEK

Dla YES tworzy już od blisko 30 lat. Wykonywał pierwsze wzory z ikonicznej  

kolekcji Studio Y. Kiedy rodzi się nowy pomysł, nie rozrysowuje go na papierze  

czy ekranie komputera. Dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu może pracować  

nad swoim projektem bezpośrednio w wybranym kruszcu. Inspirują go technika  

i detale, czerpanie z tradycyjnej sztuki jubilerskiej i przekładanie jej  

na współczesny język.

MAGDA DĄBROWSKA

W projektowaniu podąża zawsze własną, kreatywną ścieżką. Ceni sobie twórczą  

niezależność. Najważniejsze są dla niej idea i detale. Według Magdy:  

„Być projektantem w tych czasach i projektować tylko ładne rzeczy to za mało.  

Świat potrzebuje projektantów-tłumaczy kreujących potrzebny i mądry dizajn”.  

Projektując, czuje, że może stanąć na przeciwległych biegunach szaleństwa  

i bezpieczeństwa, i w obu pozostać w swoim żywiole. 



CONCEPT STORE YES

Świat YES to świat ludzi, opowieści i emocji, w którym jubilerski kunszt  

spotyka się z ponadczasowymi wartościami, zamkniętymi w autorskich  

wzorach. Ta idea przyświecała nam również przy tworzeniu Concept Store YES –  

naszego domu, w którym kolekcje YES nabierają wyjątkowego blasku.  

W zabytkowej kamienicy Rodryga Mroczkowskiego stworzyliśmy unikatowe  

miejsce, które przyciąga połączeniem kameralnej przestrzeni i ekskluzywnego  

Salonu. Odwiedź nas w Warszawie na Mokotowskiej 57, by odkryć  

prawdziwie domową atmosferę i przy kieliszku szampana wybrać  

ponadczasową biżuterię. 



GALERIA YES
Współzałożycielka YES Maria Magdalena Kwiatkiewicz stworzyła Galerię YES – jedyną 

 w Polsce niekomercyjną galerię sztuki jubilerskiej. To miejsce eksperymentowania,  

szukania języka, którym szlachetne kruszce i kamienie będą mogły mówić  

o wszystkim – polityce, emocjach, przemianach społecznych, pięknie i niezależności.  

Galeria YES, w której odbyło się ponad 150 wystaw, od ponad 35 lat stale  

wspiera uznanych i wschodzących artystów.

PROGRAM 
STYPENDIALNY YES

Z miłości do sztuki i potrzeby wspierania wschodzących talentów 

powstał Program Stypendialny YES. Projekt skierowany do młodych 

twórców, studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Jego rolą  

jest wyłanianie najzdolniejszych oraz podkreślanie wagi indywidualności 

w projektowaniu.

GaleriaYES.pl YES.pl/Program-Stypendialny



YES.pl/Kalendarz-YES

KALENDARZ YES 2020 
OD MARZENIA DO ISTNIENIA

Na kartach Kalendarza YES co roku niezwykli twórcy przybliżają intymny 

świat Kobiety YES. Każda z edycji to osobna historia o poszukiwaniu 

wewnętrznego blasku, bliskim kontakcie z naturą, życiu w kodzie miasta 

czy podróży w głąb kobiecej duszy. 

Drugą dekadę Kalendarza YES otwiera opowieść o projektowaniu biżuterii  

i emocjach, które towarzyszą procesowi twórczemu. Otwartą, wrażliwą  

i uważną na otaczające piękno Muzą najnowszej edycji Kalendarza została  

zjawiskowa Hanna Juzoń. Za obiektywem stanął duet Kulesza & Pik,  

których miłość do fotografowania łączy się z pasją do sztuki i dizajnu.



ZAPRASZAMY DO PONAD 150 

SALONÓW YES

BEŁCHATÓW: GALERIA OLIMPIA, BIAŁA PODLASKA: CH RYWAL, BIAŁYSTOK: ALFA CENTRUM, BIELSKO- 

-BIAŁA: CH SARNI STOK, GALERIA SFERA, BYDGOSZCZ: FOCUS, GALERIA POMORSKA, ZIELONE ARKADY, 

BYTOM: AGORA, CZELADŹ: CH M1, CZĘSTOCHOWA: AUCHAN POCZESNA, GALERIA JURAJSKA, DĄBROWA 

GÓRNICZA: CH POGORIA, DĘBICA: GALERIA RAJ, ELBLĄG: CH OGRODY, GDAŃSK: ALFA CENTRUM, FORUM 

GDAŃSK, GALERIA BAŁTYCKA, GALERIA MADISON, CH MANHATTAN, PH MATARNIA, GDYNIA: CH KLIF, 

CENTRUM RIVIERA, GALERIA SZPERK, GLIWICE: EUROPA CENTRALNA, CH FORUM, GNIEZNO: GALERIA 

GNIEZNO, GORZÓW WLKP.: GALERIA ASKANA, NOVA PARK, GRUDZIĄDZ: ALFA CENTRUM, GRYFICE: GALERIA 

HOSSO, GUBIN: GALERIA HOSSO, JAWORZNO: GALERIA GALENA, JELENIA GÓRA: GALERIA SUDECKA, KALISZ: 

GALERIA AMBER, GALERIA TĘCZA, KATOWICE: 3 STAWY, GALERIA KATOWICKA, GALERIA LIBERO, SILESIA 

CITY CENTER, KĘDZIERZYN-KOŹLE: ODRZAŃSKIE OGRODY, KIELCE: GALERIA ECHO, GALERIA KORONA, 

KŁODZKO: GALERIA TWIERDZA, KOŁOBRZEG: GALERIA HOSSO, KONIN: GALERIA NAD JEZIOREM, KOSZALIN: 

ATRIUM KOSZALIN, GALERIA EMKA, KRAKÓW: BONARKA CITY CENTER, GALERIA BRONOWICE, FUTURA 

PARK, GALERIA KAZIMIERZ, GALERIA KRAKOWSKA, CH M1, CH SERENADA, PH ZAKOPIANKA, KROSNO: 

VIVO! KROSNO, KUTNO: GALERIA HANDLOWA RÓŻANA, LESZNO: GALERIA LESZNO, LUBIN: CUPRUM ARENA, 

LUBLIN: CH ATRIUM FELICITY, GALERIA OLIMP, CH-R PLAZA, VIVO! LUBLIN, ŁOMŻA: GALERIA VENEDA, 

ŁÓDŹ: GALERIA ŁÓDZKA, MANUFAKTURA, CH M1, PORT ŁÓDŹ, MALBORK: GALERIA DEKADA, MYSŁOWICE: 

AUCHAN, NOWY SĄCZ: GALERIA TRZY KORONY, OLSZTYN: AURA CENTRUM OLSZTYNA, GALERIA 

WARMIŃSKA, OPOLE: CH KAROLINKA, SOLARIS CENTER, OSTRÓW WLKP.: GALERIA OSTROVIA, OŚWIĘCIM: 

GALERIA HANDLOWA NIWA, PIASECZNO: DESIGNER OUTLET WARSZAWA, PIŁA: CH ATRIUM KASZTANOWA, 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: FOCUS MALL, PŁOCK: GALERIA WISŁA, POLICE: GALERIA HOSSO, POZNAŃ: 

AVENIDA, KING CROSS MARCELIN, GALERIA MALTA, CH M1, GALERIA PANORAMA, CH PIOTR I PAWEŁ, 

CH-R PLAZA, POSNANIA, STARY BROWAR, GALERIA YES, RACIBÓRZ: AUCHAN, PRUSZKÓW: CH NOWA STACJA 

PRUSZKÓW, RADOM: GALERIA SŁONECZNA, RUDA ŚLĄSKA: CH-R PLAZA, RUMIA: PORT RUMIA CH AUCHAN, 

RYBNIK: FOCUS PARK, RZESZÓW: CH-R PLAZA, GALERIA RZESZÓW, SIEDLCE: GALERIA SIEDLCE, SŁUPSK: 

CH JANTAR, GALERIA SŁUPSK, SOSNOWIEC: CH-R PLAZA, STALOWA WOLA: VIVO! STALOWA WOLA, 

SUWAŁKI: CH-R PLAZA, SWARZĘDZ: CH ETC, SZCZECIN: GALAXY CENTRUM, GALERIA KASKADA, CH STER, 

SZCZECINEK: GALERIA HOSSO, ŚWIEBODZIN: GALERIA HOSSO, ŚWINOUJŚCIE: GALERIA CORSO, TARNÓW: 

GEMINI PARK, TCZEW: GALERIA KOCIEWSKA, TOMASZÓW LUBELSKI: GALERIA RYNEK, TORUŃ: CH ATRIUM 

COPERNICUS, DOM TOWAROWY PDT, CH-R PLAZA, TYCHY: CITY POINT, GEMINI PARK, WAŁBRZYCH: GALERIA 

VICTORIA, PASAŻ TESCO, WARSZAWA: ARKADIA, GALERIA HANDLOWA BEMOWO, BLUE CITY, CONCEPT STORE 

YES, FACTORY URSUS, CH GOCŁAW, CH JANKI, DOM MODY KLIF, GALERIA MŁOCINY, GALERIA MOKOTÓW, 

GALERIA PÓŁNOCNA, ATRIUM PROMENADA, CH REDUTA, SADYBA BEST MALL, ATRIUM TARGÓWEK, 

GALERIA WILEŃSKA, WOLA PARK, ZŁOTE TARASY, PLAC UNII CITY SHOPPING (wkrótce otwarcie), WIELUŃ: 

UL. NARUTOWICZA 7, WŁOCŁAWEK: WZORCOWNIA, WROCŁAW: ALEJA BIELANY, GALERIA DOMINIKAŃSKA, 

PASAŻ GRUNWALDZKI, CENTRUM KORONA, MAGNOLIA PARK, CH MARINO, RENOMA, CH WROCLAVIA, 

ZABRZE: CH M1, ZAKOPANE: FASHION STREET KRUPÓWKI 29, ZAMOŚĆ: GALERIA TWIERDZA, ZGORZELEC: 

CH-R PLAZA, ZIELONA GÓRA: FOCUS MALL (wkrótce otwarcie), ŻYRARDÓW: GALERIA DEKADA

Zapraszamy również do zakupów na YES.pl


