Pred 20 leti je nakupovalno središče BTC City Murska Sobota
vstopilo v pomurski prostor z novim, inovativnim in regiji nepoznanim
trgovinskim konceptom. Orali smo ledino na različnih področjih in že
takrat obiskovalcem omogočali nove dimenzije nakupovanja, ob tem
pa tudi dejavnosti in aktivnosti, s katerimi smo poskrbeli za kakovostno
preživet čas med raziskovanjem trgovinske ponudbe.
Vsa leta smo sledili smernicam, ki jih narekujejo svetovni trendi, vedno
pa smo pri razvoju na piedestal postavili tudi vaša mnenja in občutke
ob doživetjih v BTC City Murska Sobota. Tako smo snovali ideje in iskali
poti do uresničitve izzivov, ki bodo vam, našim zvestim obiskovalcem,
omogočili ugodnejši nakup, prijetnejši dan in bolj kakovostno življenje.
Danes BTC City Murska Sobota presega nekdanji ozki koncept
nakupovalnega središča. Mesto v malem je ključna regijska točka ne
samo nakupovanja, ampak tudi zabave, kulture in povezovanja ter
stičišče pomembnih gospodarskih poti.

Petek, 16. 3. 2018, ob 10.30

Sklepna prireditev projekta
Spodbujamo prijateljstvo
Družba BTC je vnovič podprla izvedbo natečaja Spodbujamo
prijateljstvo, ki ga soustvarja z društvom za trajnostni razvoj Sobivanje.
Projekt Spodbujamo prijateljstvo poteka že šesto leto, v tem obdobju
pa je sodelovalo okoli 20.000 otrok iz vse Slovenije. Otroci vrtcev in
šol v okviru projekta razmišljajo o prijateljih, stvareh in vrednotah, ki so
jim pomembne, pa tudi o tem, česa ne marajo. Svoja razmišljanja nato
v kreativnem duhu prelijejo na papir. Pomen medsebojnih odnosov je le
ena izmed celostno obravnavanih tematik v programu, ki se zavzema za
pravičnejšo družbo in večjo kakovost življenja tako mlajših kot starejših.
Nastala ustvarjalna dela iz severovzhodne Slovenije bodo na ogled
v I. nadstropju BTC City v Murski Soboti do 15. 4. 2018.

Zavedamo se, da lahko s svojo poslovno širino in dolgoletno tradicijo
delovanja pripomoremo k napredku Pomurja in krepitvi gospodarske
moči, zato posebno pozornost posvečamo prav domačim trgovcem,
pridelovalcem in obrtnikom, saj jim pri nas na najbolj racionalen način
omogočimo dostop do velikega števila kupcev.
Mladi so naša prihodnost in v BTC City Murska Sobota z različnimi
aktivnostmi, med njimi je tudi podjetniški program BTC Campus,
krepimo njihove inovativne ideje, predajamo naše znanje in skupaj z
njimi smelo stopamo po novih podjetniških poteh.
Hvala, dragi prijatelji BTC City Murska Sobota, za vaše zaupanje in
zvestobo v prvih 20 letih. Vse to nas zavezuje, da krepimo svojo vlogo
v regiji, skupaj ustvarjamo priložnosti in lepšo prihodnost za vse.

17. 3. 2018 ob 17. uri v BTC CITY MURSKA SOBOTA

Mitja Horvat, direktor

Predstava za otroke:
Zvezdana in Zvonko v Cirkusu
CIRKUS NAJ ZARES
je magičen kraj, v
katerem skupaj z
artistko Zvezdano in
klovnom Zvonkom na
najbolj nenavaden
način odkrivamo
skrivnosti cirkuške
arene. Svetlobni in
dimni efekti, cirkuški
rekviziti in živali iz
vsega sveta so v
Cirkusu naj zares
doma. Pridite v Cirkus
naj zares in
se prepričajte!
Miškino gledališče
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www.btc-city.com

oglasnik brezplačno ga prejemajo vsa pomurska gospodinjstva | urednica Veronika Železnik | vsebinska zasnova in oblikovanje Podjetje za informiranje Murska Sobota, d. d., , Ul. arh. Novaka 13, Murska Sobota | izdajatelj BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana | naklada 32.700 | tisk SALOMON, d. o. o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje | distribucija Pošta Slovenije

BTC CITY MURSKA SOBOTA
PRAZNUJE 20 LET

VELIKA OTVORITEV

NOVE TRGOVINE VITAPUR

ČETRTEK, 22. 3. 2018, ob 8.00 uri

Odeja

SoftTouch*

BTC Murska Sobota, 1. nadstropje
Na dan otvoritve prvih

100 kupcev
*Akcija »gratis odeja SoftTouch 4 v 1« velja za prvih 100 kupcev samo na dan otvoritve 22. 3. 2018 pri nakupu nad 29,90 € v
trgovini Vitapur Murska Sobota (BTC Murska Sobota - 1. nadstropje, Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota). Popusti, darila in
ostali kuponi ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Vsak kupec lahko prejme gratis odejo SoftTouch samo enkrat.
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PREJME DARILO

www.btc-city.com

*Ponudba velja samo v trgovini Hervis BTC
Murska Sobota od 14. 03. do razprodaje zalog
oz. najkasneje do 19. 03. 2018. Popust velja na
posebej označene modele. Dodatnih popustov
ni možno uveljavljati. Slike so simbolične.

prodaja varnostnih
izdelkov
prodaja pasov
popravilo čevljev,
usnjene galanterije,
brušenje rezil
graviranje
v vse materiale

Najdete nas v pritličju pri Salonu Creatina.

Daniel Kaučič, s. p., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

izdelava ključev
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pasja hrana v

AKCIJI
H15.2

C 15.2

Sobno kolo // LCD zaslon // meri: čas, razdaljo, hitrost, utrip, porabo
energije // vztrajnik 7 kg // maksimalna obremenitev 150 kg

Eliptični trenažer // LCD zaslon // meri: čas, razdaljo, hitrost, porabo energije,
srčni utrip, kadenco // vztrajnik 6 kg // 32 nastavljivih težavnostnih stopenj

−60%
49,99

19,99
−40%

Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

Prvi topli sončni žarki vsakega od nas vabijo v naravo, kjer že cvetijo
znanilci pomladi – zvončki, trobentice in vijolice. Ptice začnejo gnezditi
in nas razveseljevati s svojo pesmijo, tudi številne druge živali se zbudijo
iz zimskega dremeža. Ljudje tople plašče zamenjamo za lahkotnejša
oblačila, začne se delo na vrtu, okna v stanovanju pa odpiramo
na široko, da iz svojih domov preženemo hlad in vanje povabimo
pomlad. Barvni predstavnici pomladi sta rumena, ki spodbuja, poživi
in razveseljuje, ter zelena, ki predstavlja naravo, svobodo in upanje.
Čeprav zna biti vreme v tem delu leta zelo muhasto, naj nas ne odvrne
od tega, da se odpravimo na svež pomladni zrak, aktiviramo življenjsko
energijo in tudi sami pozdravimo pomlad.

–
DO

Pozdravimo pomlad
Pomlad, čas prebujanja, za
mnoge najlepši letni čas,
je pred vrati. Praznovanje
pomladi nas spremlja že
iz prazgodovine, ko so
ljudje spomladi praznovali
ponovno rojstvo narave in s
tem začetek novega življenja.
Koledarska pomlad se začne
z enakonočjem 21. marca,
ta dan pa so do 16. stoletja
praznovali tudi ljudski praznik
pomladi in sonca, gregorjevo,
dan, ko se »ženijo ptički«.
Največji praznik, ki ga
praznujemo spomladi, pa je
velika noč – krščanski praznik,
ki izvira iz poganskih časov in prav tako simbolno predstavlja ponovno
rojstvo. Praznujemo jo vedno prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni.
Z veliko nočjo so pri nas povezani številni običaji in navade, ki so se
ohranili do danes, taka sta recimo barvanje pirhov in velikonočni zajtrk.
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Tekalna steza // LCD zaslon // meri: čas, razdaljo, hitrost, utrip, porabo energije // 15 programov //
1-16km/h // maximalna obremenitev 120 kg // vztrajnik z dvigom s 16 stopnjami

www.mrpet.si
www.btc-city.com
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FLEXI

Merilec srčnega utripa
www.btc-city.com

Postani uporabnik mobilne
aplikacije INTER DISKONT
in prejmi kupon za

20 %

PROMOCIJSKI POPUST!
ROČNI STROJ ZA BRUŠENJE POVRŠIN
Stroj za brušenje stenskih površin s
priključkom in vrečo za odsesavanje.
Vrečo za odsesavanje si lahko
namestite na ramo.
SBP-1220B | moč: 1220W |
št. vrtljajev: 1300-3000 U/min |
premer brusne plošče: 215mm |
elektronska regulacija števila vrtljajev |
vreča za prah | teža: 2.8kg |
dodatno: 8x brusni papir |

79,99

Zakaj je dobro imeti
kartico ugodnosti
INTER DISKONT?

6

-5 %

takojšnji
popust

-10 %

takojšnji popust pri
nakupu nad 100 €

NOVO

DODATNI LETNI
POPUST NA NAKUPE!

www.btc-city.com
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