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Z A V S A KO G A R N E K A J

www.zlatarna-aura.si  07/ 30 66 950
www.porocni-prstani.biz
www.zlatarna-aura.si
 07/ 30 66 950
NOVO MESTO: Glavni trg 19 • Glavni trg 1 (Zlatarna Karat)
www.porocni-prstani.biz
Ljubljanska 27 (BTC)•ČRNOMELJ: Zadružna 33

CVETLIČARNA

POMLAD JE
TUMESTO: Glavni trg 19 • Glavni trg 1 (Zlatarna Karat)
NOVO
IN Z NJO TUDI
POROKE
Ljubljanska
27 (BTC)•ČRNOMELJ: Zadružna 33

Pomagamo vam pri izbiri cvetja
in ostale dekoracije za popolno
poročno slavje
www.zlatarna-aura.si  07/ 30 66 950
• poročni šopki
www.porocni-prstani.biz
• naprsniki
NOVO
MESTO:osmrtnic,
Glavni trg 19 • Glavni
trg 1 (Zlatarna Karat)
Sprejemanje
čestitk,
zahval
• dekoracije avtomobilov
Ljubljanska 27 (BTC)•ČRNOMELJ: Zadružna 33
in
malih
oglasov,
• dekoracije prostorov
- Prodaja
novih
in rabljenih inštrumentov,
• dekoracije
z baloni
- helij
prodaja
cddoplošč,
Za naročilo
poroke
31. 5. dvd-jev, knjig in raznih
2017, ne
glede na datum
priročnikov
obreda
vas bomo nagradili
- Fotokopiranje
in zvezava

20% popustom.
Vse informacije lahko dobite na: Tel.: 07 33 22 000, 051 301 040
(za naročila nad 80€)
E-pošta: sracje.gnezdo@siol.net
Vabljeni.
Pomlad
najbolj priljubljena
Pričakuje
vasje prijazno
osebje! sezona za poroko. Topli in sončni dnevi so
kot nalašč za poroko na prostem, pika na i vajine poroke pa bosta prav
posebna prstana, ki ju bomo za vas izdelali v naši zlatarski delavnici.

Pomlad je najbolj priljubljena sezona za poroko. Topli in sončni dnevi so
kot nalašč za poroko na prostem, pika na i vajine poroke pa bosta prav
Pomlad
je najbolj
sezonavzanaši
poroko.
Topli in delavnici.
sončni dnevi so
posebna prstana,
ki ju
bomo priljubljena
za vas izdelali
zlatarski
kot nalašč za poroko na prostem, pika na i vajine poroke pa bosta prav
posebna prstana, ki ju bomo za vas izdelali v naši zlatarski delavnici.

VETERINARSKA AMBULANTA
BTC CITY NOVO MESTO
BUBA d.o.o. PE NM
T: 059 065 270, M: 051 363 967, www.vet-buba.si

STUDIO ZORA, nega telesa

Oblikujte svoje telo in si privoščite nekaj zase v
prijetno urejenem studiu, kjer vas razvajamo z
novimi storitvami in ugodnimi cenami. Pri nas
si lahko privoščite: kavitacijo, radiofrekvenco,
lipolaser, strojno limfno drenažo, IPL+RF lasersko
trajno odstranjevanje dlačic, depilacijo z voskom,
več
vrst masaž
(klasično, indijsko, de stress,
KUPON
kuponzZA
zaTRGOVINO
masažo
vulkanskimi
kamni), jade lifting, manikuro
in15%
gel lak. Na
voljo
imamo
popust tudi darilne bone.

% POPUSTA
na vse izdelke v trgovini,
SNA
tem
vam nudimo
% popust
za
EN
IZDELEK
razenkuponom
na farmacevtske
izdelke 10
in izdelke
v akciji

en
tretma
storitve
pojulija
izbiri
ali 30 % popust
(veljavnost
do 31.
Kupon
je unovčljiv kupona
enkrat. Kuponi
se med
seboj2017)
ne seštevajo in izključujejo izdelke v
akciji nakupu
ali predhodno znižane
artikle.
Veljavnost kupona
do 31.7.2014. po izbiri.
ob
štirih
tretmajev
storitve
kuponZA
zaVETERINARSKO AMBULANTO
KUPON

Kupon je vnovčljiv do konca leta 2014!

2+1 gratis
%
POPUSTA
na ampule za zunanje
zajedalce
Fypryst inSTORITEV
Ataxxa
NA
IZBRANO
(veljavnost kupona do 31. julija 2017)

Kupon je unovčljiv enkrat in se ne nanaša na cepljenje proti steklini ali na izdajo zdravil.
Veljavnost kupona do 31.7.2014.

Z A V S A KO G A R N E K A J
DANEX ART

CELOLETNI POPUSTI
NA VSE IZDELKE.
ŠTOF

-%

POPUST NA
DOLOČENO
METRAŽNO
BLAGO

V času BTC Festivala
nakupov in zabave vam
nudimo 15% popust na
vse artikle razen akcijskih!
Imate težave z računalnikom,
telefonom ali tablico?
Oglasite se v T-shopu in
z veseljem vam bomo
pomagali. Nudimo vam
ažurne rešitve pri servisnih
storitvah, v trgovini pa si
lahko ogledate in kupite širok
izbor artiklov.
Pri nas lahko preprosto
naročite skorajda kakršnokoli
tehnično opremo, ki vam jo v
najkrajšem roku dobavimo.
Nudimo hiter servis
mobilne telefonije in ostale
računalniške opreme, kot so
prenosni, tablični ter namizni
računalniki.

Obiščite T-shop v novomeškem BTC-ju.

N E K A J Z A VA S

K A F E T E R I J A

EVKALIPTUS

Od ponedeljka do sobote vas pričakuje prijazen kolektiv,
ki vam z veseljem postreže s pestro ponudbo napitkov,
okusnimi maslenimi rogljički in toasti.
Sonce in toplejši dnevi že vabijo na igrala tudi otroke, ki
se lahko posladkajo
s pestro izbiro
sladoledov.
Vsak dan je nova
priložnost za
druženje ob omamni
kavi na naši terasi
ali v prenovljenem
notranjem ambientu.

Vabljeni.

Popusti do -50%
na modele iz zaloge
tel.: 059 015 679

BTC CITY NOVO MESTO

NA VSA OBLAČILA

-20

- Sprejemanje čestitk, osmrtnic, zahval
in malih oglasov,
- Prodaja novih in rabljenih inštrumentov,
prodaja cd plošč, dvd-jev, knjig in raznih
priročnikov
- Fotokopiranje in vezava
Vse informacije lahko dobite na: Tel.: 07 33 22 000, 051 301 040
E-pošta: sracje.gnezdo@siol.net

STUDIO ZORA, nega telesa

garantirano najboljši

Oblikujte svoje telo in si privoščite nekaj zase v
prijetno urejenem studiu, kjer vas razvajamo z
novimi storitvami in ugodnimi cenami. Pri nas
si lahko privoščite: kavitacijo, radiofrekvenco,
lipolaser, strojno limfno drenažo, IPL+RF lasersko
trajno odstranjevanje dlačic, depilacijo z voskom,
več vrst masaž (klasično, indijsko, de stress,
masažo z vulkanskimi kamni), jade lifting, manikuro
in gel lak. Na voljo imamo tudi darilne bone.

Otvoritveni
popusti kuhinj
do 60% znižanje

S tem kuponom vam nudimo 10 % popust za
en tretma storitve po izbiri
ali 30 % popust
kje nas najdete
BTC
CITY
ob nakupu štirih tretmajev storitve po izbiri.
NOVO MESTO

Kupon je vnovčljiv do konca leta 2014!

poklici in se prijavi
BREZPLACEN IZRIS KUHINJE
07/777 44 77
novo-mesto@ga-trgovina.si

VABLJENI
!
AKCIJA VEJA OD 19.5.2017 DO 20.5.2017. POPUST SE OBRAČUNA PRI BLAGAJNI.

www.ga.si

N E K A J Z A VA S
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DANEX ART

DANEX ART
CELOLETNI
POPUSTI
60% POPUST
NA
NA
VSE IN
IZDELKE.
SLIKE
DARILA
ŠTOF

-%

POPUST NA
DOLOČENO
METRAŽNO
BLAGO
PRI VSAKEM
NAKUPU

PRI VSAKEM
NAKUPU
NAD 100 €

TAKOJŠNJI POPUST ZA VSE ARTIKLE ZA IMETNIKE KARTICE INTER DISKONT.

Inter diskont d.o.o., Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem

SILVER CAFFE
Polepšajte si dan in pridite v lep in
miren ambient lokala Silver caffe v
BTC-ju, kjer vam bo prijazno osebje
postreglo z odlično kavo, naravnimi
sokovi in še z mnogo več ...
ne bo vam žal ... vabljeni.

SRAČJE
GNEZDO
V Sračjem gnezdu so vam na voljo tri nove
plošče naše Založbe Sraka: Sergej Čas,
Brane Klavžar s prijatelji in Preloški muzikanti.

tel. 07/ 33 22 000 ali 051/ 30 10 40
e-pošta: sracje.gnezdo@siol.net
V času FNZ BTC festivala vam nudimo
30% popust na zgoščenke Založbe Sraka!
Lepo vabljeni v Sračje gnezdo!

Z AZ A
V SVA
A KO
Š EGU
AD
RONBEJK
EA J
DARILNI BONI BTC CITY
KO DOBITE KAR SI
RES, RES, RES ŽELITE.
Darilne bone BTC City lahko kupite
z gotovino v trgovini Sračje gnezdo,
Dvorana B, tel.: 07/ 33 22 000.

www.btc-city.com

POPUSTI IN UGODNI NAKUPI
V ČASU FESTIVALA
Cvetličarna Cvetnik

20% popust na lončnice.
20% popust na porcelan Gustav Klimt.

Danex Art Galerija

60% popust na slike, svilene izdelke, darila.

Evkaliptus

Do 20% popust na vso obutev.

GA+kuhinje

Akcija aparati: 10% dodatno znižanje na prvi aparat.
20% dodatno znižanje na drugi aparat.
Akcija kuhinj: Čas za novo kuhinjo.
15 let stara kuhinja = 15% dodatnega popusta.

Inter diskont

5% popust že pri prvem nakupu!
10% popust pri enkratnem nakupu nad 100€.
Kartica ugodnosti!

Kafeterija

V času Festivala nakupov in zabave vse specialne kave znižane na 1,5 €.

Kitajski center

20% popust na vsa oblačila.
Popusti se ne seštevajo.

Oba

20% popust in več na izbrane izdelke.

Mana

25% popust na ženska oblačila.
Popust velja na izbrana oblačila 19. in 20. 5. 2017.

Mr.Pet

15% popust na izbrani izdelek ob nakupu 3 izdelkov ali več. Akcije in znižanja se
izključujejo.

Roža bar

15% popust na točeno pivo.*

Salon Creatina

Do 50% popust na preproge.
40% popust na posteljne garniture.
20% popust na brisače za na plažo.

Silver Caffe

Veliko točeno Karlovačko pivo 1,80 € in malo Karlovačko pivo 1,50 €.*

Sportsdirect.com

20% popust na vse artikle.

Sračje gnezdo

30% popust na zgoščenke Založbe Sraka.

Štof

50% popust na določene artikle.

T-Shop

Nudimo 15% popust na vse artikle iz zaloge- razen akcijskih!

Veterinarska
ambulanta Buba

20% popust na vse izdelke, razen na izdelke v akciji in farmacevtske izdelke.
Prikaz igre “žoga-pes”.

Zlatarna AURA

50% popust na jeklo Morellato.
40% popust na določene srebrne izdelke.
20% popust na jeklo Aura Steel.
10% na otroške ure Timex in Q&Q.
10% popust na vse ostale izdelke v prodaji.
5% popust na vse poročne prstane.

Žito - trgovina Sezam Čokoladni žepek, 75 g - 0,50 €.
Sirov burek, 170 g - 0,89 €.

*Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
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