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 מי אנחנו?

 פשנגה הוא המקום החם ברשת לאופנה, טיפוח ולייפסטייל.

 פשנגה הוא קניון האופנה האינטרנטי הראשון מסוגו בו נמצאים עשרות עסקים איכותיים
 שעברו בקרת איכות על ידי צוות המומחים שלנו, שמעניקים לכם את השירות הטוב ביותר

 ומביאים לכם את כל הפריטים מכל החנויות בקניון עם שליח עד הבית בחינם!

 מעבר לכך, פשנגה מציעה עבורכם מגזין תוכן ענק - הראשון מסוגו בישראל. הוא מנוהל על
 ידי מאות בלוגריות ופאשיניסטיות שמעניקות לכם מדי יום את כל הכתבות והטרנדים החמים

 ביותר בעולם האופנה, הטיפוח והלייפסטייל, בארץ ומעבר לים.

 בנוסף, כדי שכל אחד יוכל ליהנות מקהילה אופנתית ותומכת, פתחנו את קהילת פשנגה
 בפייסבוק - "Fashanga Style". הצטרפו ותהיו חלק מקהילת אופנה מפרגנת ומלאה

 בסטייל יחד עם פאשניסטות, בלוגריות, סטייליסטיות וכל מי שאוהבת אופנה!

 

  

 על הקניון

 בקניון שלנו נמצאות חנויות שונות שמציגות מגוון רחב של פריטי אופנה מכל הסוגים: בגדים,
 נעליים, תיקים, אקססוריז, תכשיטים, טיפוח ויופי, בגדי ילדים ועוד.

 קניון פשנגה יוזם לעיתים קרובות סיילים מאורגנים בשיתוף פעולה עם החנויות שבו,
 שיאפשרו לכם לקנות הכל במחירים אטרקטיביים עם שליח עד הבית בחינם!

 בעלי החנויות בקניון פשנגה עוברים בקרת איכות גבוהה לפני הקמת החנות שלהם בקניון,
  והם מחוייבים לאיכות הגבוהה ביותר עבור הצרכן.

 לא קיבלתם שירות טוב מבעל החנות? קניון פשנגה תמיד נמצא מאחורייך.

  

 מה מייחד אותנו?

 בפשנגה כל עולם האופנה נמצא במקום אחד!

 הטרנדים החמים, הכתבות החמות, הפריטים החדשניים, החנויות האיכותיות, הפאשניסטיות
 המובילות, וכמובן גם קהילת fashanga style בפייסבוק - המקום החם ביותר להתייעץ

 ולהביע את עצמך בכל מה שקשור לאופנה!



 פשנגה כאן בשביל שלכל אחד יהיה הכי נוח וקל לגלוש באינטרנט ולמצוא בקליק אחד את כל
 מה שצריך - גם את האאוטפיט הבא שיכנס אליכם לארון, גם את הכתבה החדשה על הטרנד

 החדש וגם את ההמלצות הכי חמות על עולם האופנה. הכל נמצא בפשנגה!

 מגזין "פשנגה"

 אצלנו אתם יכולים ליהנות לא רק מחוויית קניות נפלאה באינטרנט, אלא גם מסיקור אופנתי
 של כל הנושאים החמים בעולם האופנה, הטיפוח והלייפסטייל. המגזין שלנו כולל בלוגריות

 ופאשניסטיות אופנה ולייפסטייל מכל הארץ שמחכות לכם אצלנו. כל יום עולות כתבות
  חדשות עם הנושאים הכי חמים, הטרנדים הלוהטים וכל הטיפים והמדריכים העדכניים ביותר.

  טוב, כבר אמרנו שעם פשנגה תהיו תמיד הכי בסטייל..?!

  

 כל מה שנותר לכם לעשות זה רק... להנות!

  

 


