Modne smernice za pomlad 2011 in
stilska preobrazba Suzane in Denisa

18. 3. 2011 ob 18.00 modna revija z glasbenim gostom Boštjanom Bračičem
19. 3. 2011 ob 21.00 koncert skupine Riblja čorba
Do 21. 5. 2011 nagradna igra Nakupujmo v BTC Cityju Murska Sobota

Oglasnik

Brezplačen časopis nakupovalnega
središča BTC City Murska Sobota
Številka 76 | Leto 13 | marec 2011
www.btc-city.com

Izpolnite svoje želje pri nas …

NAGRADNA IGRA

Nakupujmo v BTC Cityju
Murska Sobota!
Do 21. 5. 2011 boste obiskovalci v kateri
koli trgovini v nakupovalnem središču
lahko sodelovali v nagradni igri in se
potegovali za super nagrade v BTC Cityju.

18. 3. 2011 ob 18.00 modna revija
z glasbenim gostom Boštjanom Bračičem
26. 3. 2011 ob 21.00 zabava s skupino Modra cona

1 x 1000 €
1 x 600 €
1 x 300 €
10 x 50 €

Kaj morate narediti? Nagradni kupon, ki ga dobite v
vsaki trgovini, izpolnite in vrzite v skrinjico, ki je v avli
nakupovalnega središča. Morda bo sreča prav vam pomagala, da boste na žrebanju, ki bo 21. 5. 2011 na Festivalu nakupov in zabave v BTC Cityju Murska Sobota,
med nagrajenci. Pravila nagradne igre so objavljena na skrinjici v avli nakupovalnega središča in na spletni strani www.btc-city.com.
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2. 4. ob 11.00 otroška predstava Smetiščni škrat
V živalski vrt se prikrade smetiščni škrat, ki nameče polno smeti. Slon skupaj
z opico išče tistega, ki je kriv za nesnago. Poštar golob jima prinese novice
iz narave, v katerih piše, kdo je kriv za nesnago. Z malo domišljije in
prebranimi novicami ter škratolovko ulovijo smetiščnega škrata in ga pošljejo
v reciklažo. A vprašanje je, kaj se skriva v paketu, ki se vrne iz reciklaže.

19. 3. ob 21.00
Kegl City Planet
BTC

Prodaja vstopnic:
Eventim, Big Bang, Petrol, Kompas Pomurje, TA-Klas BTC
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G.B.Clothing Company
BTC Murska Sobota

ZA VSE ČLANE ŠRC SPARTAKUS 5% POPUST

KAKOVOSTNA OBLAČILA PO KAKOVOSTNIH CENAH.

PREPRIČAJTE SE SAMI!
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Suzana Mataj Smith, s. p., Ozka ulica 18, Murska Sobota

brezplačno ga prejemajo vsa pomurska gospodinjstva | urednica Veronika Železnik | vsebinska zasnova in oblikovanje Venera, agencija za trženje, Ul. arh. Novaka 13, Murska Sobota | izdajatelj BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana | naklada 33.300 | tisk Delo – tisk časopisov in revij, d. d., Ljubljana | distribucija Pošta Slovenije

Marec je mesec v letu, ki naznanja pomlad, prebuja se narava in hladna
zima se poslavlja. Skupaj z marcem in pomladnimi barvami ter občutki
prihaja v naš in vaš nakupovalni center nova energija. Trgovci začnejo vabiti
z novimi pomladno-poletnimi kolekcijami, sveže ideje pridejo na plano,
maturantje se kitijo z novimi čarobnimi toaletami, kar naredi starše še bolj
ponosne. V BTC-ju smo za vas prenovili trgovino z urami in nakitom, odprli
novi trgovini z oblačili in cvetličarno, nove in stare trgovine v nadstropju in
pritličju čakajo na vas z raznimi popusti in ugodnostmi. Tudi v zabaviščnem
delu smo poskrbeli za vaše dobro počutje z raznimi akcijami in nastopi
glasbenikov, trudimo se za vas in vas vabimo, da nas obiščete.

oglasnik

Pomlad prihaja!

Poslovnež

Modne smernice za pomlad 2011

Dame, popestrimo
energijo in svežino videza

• hlače STONES –
MILANO 76,95 €
• suknjič STONES –
MILANO 144,95 €

Ali imate že dovolj zime? Čas je, da počasi začnete staro garderobo zamenjevati z lahkotnejšimi in udobnejšimi
oblačili. Modne smernice za leto 2011 nam to pomlad narekujejo, da nosimo oblačila živih barv, saj s tem
povečamo energijo in vpliv barv na svežino videza. V trendu so gosto potiskana oblačila, predvsem majice, ki
vsebujejo veliko različnih barv, in vzorci večno modnih cvetlic, ki pristajajo prav vsaki predstavnici nežnejšega spola.
Modni dodatki so dobrodošli ob vsaki kombinaciji oblačil, predvsem ogrlice, zapestnice, uhani in ure. Ličenje naj bo
v barvah pomladi s kontrastnimi barvami senčil in šminke za ustnice, svoj videz pa boste osvežile z rahlo valovitimi in
razmršenimi lasmi. Bodite drzne!

• kravata LANOSILK –
MILANO 29,90 €
• srajca OLYMP –
MILANO
39,95 €
• poslovna
torba – TOKO
190,00 €

Ekstravagantna
Strastna

• hlače NEW LOOK DROP – G. B. CLOTHING SHOP 56,99 €
• usnjen suknjič AVIATRIX – G. B. CLOTHING SHOP 149,99 7 €
• majčka SENSI – MILANO 27,95 €

• hlačke CHEEK – LISCA 10,90 €

• očala z dioptrijo – OPTIKA NOVAK 278,00 €

• modrc CHEEK – LISCA 21,90 €

• nakit rdeče srce: zapestnica, srček, 60,00 €,
uhani, viseči, srček, 70,00 €,
verižica, srček, 65,00 € – SLOWATCH

• čevlji – MASS 49,99 €
• nakit: uhani, belo srce, 45,00 €,
verižica, veliko srce – SLOWATCH 110,00 €

• čevlji LINA – PEKO 84,90 €

Za videz Suzane in Denisa so poskrbeli: ličenje Beauty World, frizura frizerski salon Verica.
Projekt je izpeljala Suzana Zekovič s pomočnico pri izbiri oblačil Tanjo Titan in fotografom Matjažem Kuronjo.

• prstan –
SLOWATCH
49,00 €

Možje, privoščite si drzna
športno-elegantna oblačila

• sončna
očala –
OPTIKA
NOVAK
165,00 €

Moški, bodite ekstravagantni, saj bo to pomlad zaznamovala predvsem kombinacija športno-elegantnih oblačil,
kjer ne bo manjkalo drznih kostimov, srajc, plaščev, kavbojk in majic, ki bodo prevladovale v sivi in tonih živih barv,
ki spominjajo na spomladansko jutro. To pomlad so moderni kroji, ki se prilegajo telesu, s karovzorci in črtami iz
finih materialov. Za modne dodatke uporabite zapestnice, uro in verižice, ki so narejeni iz usnja ali drugih zanimivih
naravnih materialov, ter jih nosite ob vsaki drzni kombinaciji. Kožo negujte z naravnimi maskami in se oprijemajte
modne muhe – frizure nam dobro znanih poprokerjev The Beatles. Bodite drzni!

• čevlji –
PEKO
99,90 €

Zaspanec
Fatalna

Mačo

• boksarice – LISCA 15,98 €

• kavbojke CALVIN KLEIN – G. B. CLOTHING SHOP 77,00 €

• spodnja majčka – LISCA 13,68 €

• majica CALVIN KLEIN – G. B. CLOTHING SHOP 40,80 €

• moška halja – LISCA 64,26 €

• moški pulover – BOUTIQUE LEA 15,99 €
• moški pas – BOUTIQUE LEA 5,99 €

• obleka LUNA – MILANO 109,95 €

• moška verižica – SLOWATCH 55,00 €

• šal LUNA – MILANO 36,95 €
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• moška ura – SLOWATCH 189,00 €

• torbica LUNA – MILANO 56,95 €

• očala z dioptrijo – OPTIKA NOVAK 251,00 €

• čevlji MASS 59,99 €

• čevlji – MASS 69,99 €
www.btc-city.com
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MENJAVA SLIČIC! Vsak petek, od 17. do 19. ure. v restavracijah Interspar.
Ne zamudite priložnosti in napolnite svoj album še hitreje!

POPOLNO
OBLIKOVANJE POSTAVE

ZA VSAKIH 10€ NAKUPA VAM

PODARIMO
PAKET 5 SLIČIC

ZANIMIVIH ŽIVALI PRAGOZDA
OD 16.2. DO 13.4.
ALI DO RAZDELITVE ZALOG
Napolnite album z 200 različnimi sličicami.

AVANTU

RAMO
ALBUM SA V DEŽEVNEM GO
ZDU

1

99

zalog
*do prodaje

SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26. www.spar.si

Od aprila dalje NOVO V BTC CITY MURSKA SOBOTA - perilo Triumph.

oglas 91.5x135 Shape BTC Murska 1

11.3.11 13:55

Pokrovitelj nagradne križanke:
BTC, d. d., Šmartinska c. 152, Ljubljana
1. nagrada: darilni bon v vrednosti 40 €
2. nagrada: darilni bon v vrednosti 30 €
3. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 €
Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici
do 1. 4. 2011 na naslov: BTC, d. d., Nemčavci 1 d,
9000 Murska Sobota. Imena nagrajencev bomo
objavili v naslednji številki Oglasnika. Potrdila o
nagradi bomo poslali po pošti.
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www.hervis.si
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Ponudba velja do razprodaje
zalog, samo v poslovalnici
Hervis Murska Sobota.
Trgovina je odprta tudi ob nedeljah
od 8. do 13. ure
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183.99

223.99

SAMO 229.99

SAMO 279.99

X-FACT
LIFE COMFORT

SCIROCCO
SEVILLA HOLLAND

treking kolo I 28 col I
oprema Shimano TX 51 I
aluminijast okvir I sprednje vzmetenje

mestno kolo | 26 col | 6 prestav |
z vso dodatno opremo

59.99

z 20 % popustom

95.

99

SAMO 119.99

SCIROCCO SALLY ALI BUSTER
otroško kolo | 12 col | za otroke stare do 3 let
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ZA
OTROKE
STARE DO
3 LET

UVEX ONYXS LINE

ženska kolesarska čelada | tehnologija
inmould | nastavljiva velikost | snemljiv ščitnik |
zaščitna mrežica | teža 245 g

www.btc-city.com

