Tradicionalni pomladni festival nakupov in zabave je spet tu!

Rdeča kapica se nekega jutra
odpravi v kuhinjo po košaro za
babico, ko kar naenkrat dobi občutek,
da je nekaj drugače. Ne more in ne
more ugotoviti, kaj se dogaja, saj
se nič ne ujema in vse gre narobe.
Zmedena se odloči, da bo kljub temu
sledila svoji zgodbi, in se sama odpravi
v gozd. Tam pa namesto volka sreča
medveda Čalapinkota. Le kako se bo
odvila ta zgodba in kako bo stvari
zapletel medved Čalapinko? Bodo
otroci pomagali Rdeči kapici?
Prepustimo se novi dogodivščini in
skupaj ugotovimo razplet zgodbe. Sobota, 21. 5. 2016, ob 10.00

V soboto, 21. 5. 2016, prav prisrčno vabljeni v nakupovalno središče
BTC City Murska Sobota, kjer bomo skupaj preživeli prav poseben dan.
Med drugim bomo sklenili nagradno igro, kjer bomo podelili 18
darilnih bonov v vrednosti 100 evrov. Pri žrebu nas bo zabaval vsem
dobro znani glasbeni gost Vili Resnik, obiskali nas bosta tudi maskoti
Beti in Cej, ki bosta naše najmlajše vabili v otroško igralnico. Že od jutra
pa bodo vsi naši trgovci pripravili posebne popuste, ki veljajo samo ta
dan. Objavili jih bomo le dan pred festivalom, zato nas spremljajte tudi
na naših spletnih portalih. Prav tako bodo v avli na stojnicah potekale
razne promocije in degustacije, ki jih pripravljamo z našimi partnerji.
Naj najavimo še nekaj dogodkov, ki nas bodo spremljali letošnjo pomlad,
med drugim kolesarski maraton BTCiklin, otroške predstave ob sobotah,
Jeep klub Murska Sobota vas vabi na vojaški pasulj, odprli bomo slikarsko
razstavo in še marsikaj. Naj omenim tudi, da se nam je v sklopu prenove
pritličja pridružil še četrti partner, in sicer Optika Clarus, tako nadaljujemo
in počasi zaokrožujemo ponudbo v tem delu našega centra.
Kakor koli, mi se bomo še naprej trudili, da bomo ostali privlačni za vso
družino, zato lahko pričakujete vedno kaj novega.
Vabljeni.
Mitja Horvat, direktor

10. kolesarski maraton BTCiklin
Start bo ob 10.00 na parkirišču BTC-ja.
Prijavnina: odrasli 5 €, otroci do 14. leta 3 €.

Odprtje razstave
umetnostnih slik
na platnu avtorice
Danice Šubernik
Sobota, 4. 6. 2016, ob 11.00
v I. nadstropju BTC CITYJA

Mednarodno srečanje
starodobnih vojaških vozil

BTC CITY organizira tudi letos s pomočjo Občinske športne zveze
Moravske Toplice kolesarski maraton BTCIKLIN. Na voljo bodo tri proge:
veliki maraton v dolžini 44 km, rekreativna proga v dolžini 27 km in
družinska proga v dolžini 15 km. Start in cilj maratona bosta na parkirišču
BTC-ja. Prijave na dan maratona dve uri pred startom. Za vse udeležence
kolesarskega maratona bo dobro poskrbljeno, pripravljen bo zabavni
program s pestrim dogajanjem, vsak udeleženec dobi malico in darilo.
Dodatne informacije o maratonu dobite na spletni strani www.btc-city.si
ali OŠZ Moravske Toplice, Branko Recek, 041 389 905.
Sobota, 4. junija 2016

Sobota, 28. 5. 2016, ob 9. uri, na parkirišču pred BTC-jem

BTC CITY Murska Sobota
praznuje in nagrajuje
Obiskovalci BTC Cityja MURSKA SOBOTA lahko še do 21. 5. 2016
sodelujete v nagradni igri in se potegujete za nagrade. Nagrada
v nagradni igri je darilni bon v vrednosti 100 evrov, in sicer jih je
osemnajst, saj BTC City MURSKA SOBOTA praznuje v letu 2016
18-letnico. V nagradni igri sodelujete s kuponom, ki ga pravilno
izpolnjenega vrzite v skrinjico v avli BTC Cityja Murska Sobota. Pravila
nagradne igre so objavljena na skrinjici v avli nakupovalnega središča
in na spletni strani www-btc.com.
Pravila kolesarskega maratona
Na maratonu lahko sodelujejo vsi, ki se počutijo sposobne, da zmorejo prevoziti eno
izmed prog. Otroci, stari do 14 let, smejo kolesariti le v spremstvu staršev oz. polnoletne
osebe. Maraton bo potekal ob normalnem prometu, zato morajo kolesarji spoštovati
cestnoprometne predpise in navodila organizatorja. Udeleženci kolesarijo na lastno
odgovornost po svojih sposobnostih. Organizator ne jamči za škodo, ki jo udeleženec
povzroči sebi, drugim udeležencem ali tretji osebi. Za varen potek prireditve bodo skrbeli
predstavniki organizatorja v vozilih in redarji. Priporočamo čelado, za otroke je obvezna.
Varno in srečno vožnjo ter veliko športnega duha!
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Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v
Oglasniku BTC CITY Murska Sobota marca 2016
Pokrovitelj nagradne križanke je INTERDISKONT, d. o. o., Partizanska
cesta 15, Ravne na Koroškem
1. Anica Kreft, 9240 Ljutomer; 2. Lidija Feher, 9220 Lendava; 3. Uroš
Bergles, 9000 Murska Sobota
www.btc-city.com

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 Delo – tisk časopisov in revij, d. d., Ljubljana | distribucija Pošta Slovenije

Otroška predstava
Rdeča kapica
z napako

Optika Clarus odslej tudi v
BTC Cityju Murska Sobota

BTC Campus je mladim
odprl vrata v poslovni svet
V soboto, 2. aprila 2016, je skupina 30
mladih v BTC Cityju Murska Sobota sklenila
podjetniško izobraževanje BTC Campus.

Otroci cenijo »fair play«
in hrepenijo po
boljših odnosih

Program v Prekmurju je družba BTC v
sodelovanju s partnerji – Zavodom RS za
zaposlovanje, Centrom poslovne odličnosti
Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter
Mestno občino Murska Sobota – po vzoru
ljubljanskega izobraževanja organizirala prvič.

Novost v BTC Cityju Murska Sobota je nova
poslovalnica Optike Clarus, ki je vodilni
slovenski ponudnik na področju trgovine z očali
in optičnimi pripomočki, s tradicijo vse od leta
1989. Nova, že 17. poslovalnica obiskovalcem
ponuja okulistične preglede za korekcijska
očala in preglede za kontaktne leče.
Poleg strokovnega svetovanja vam obisk optike
zagotavlja široko izbiro korekcijskih okvirjev,
sončnih očal, kontaktnih leč ter drugih optičnih
pripomočkov in dodatkov, ki zaznamujejo
prodajni program sodobnih optičnih centrov.
Optika Clarus, BTC City Murska Sobota
T: 080/25 27, E-naslov: info@clarus.si,
spletna stran: www.clarus.si

Tradicija uspešnosti programa iz Ljubljane,
kjer izobraževanje poteka že četrto leto
zapored in je v prvih treh izvedbah spodbudilo
zaposlitev ali samozaposlitev 81 odstotkov
udeležencev, se nadaljuje tudi v Murski Soboti:
mladi iskalci prve zaposlitve, stari do 30 let,
so z obiskovanjem šestih srečanj v obsegu 36
učnih ur dobili priložnost za krepitev veščin s
področja podjetništva, nekaterim udeležencem
pa se nasmiha tudi zaposlitev.

»Spodbujamo prijateljstvo« je natečaj, ki
je letos že četrtič zapored s sodelovanjem
društva Sobivanje in družbe BTC združil vrtce
in šole iz celotne Slovenije in spodbujal dobre
medsebojne odnose in prijateljstvo. 15. aprila
so bila v BTC Cityju v Murski Soboti najboljša
dela tudi javno nagrajena, prav vsi kreativni
izdelki pa so na ogled na razstavi v BTC Cityju
Murska Sobota. Razstava bo na ogled do
31. 5. 2016. Na natečaju je letos sodelovalo
več kot 2.800 otrok iz 70 vrtcev in šol iz vse
Slovenije, ki so z risbami, slikami, zgodbami
in fotografijami pokazali, kako razumejo in
kaj jim pomeni prijateljstvo, česa si želijo od
prijateljev in kje so meje tega odnosa.

oglasnik

Pomladni festival
nakupov in zabave 2016
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www.mrpet.si
www.mrpet.si
www.mrpet.si
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Bogadual
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Redna cena od: 15,99
bolham
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22973, 22974,
26447, 22972
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Redna cena od: 15,99
Art: 22973, 22974, 26447, 22972
Redna cena od: 15,99
Art: 22973, 22974, 26447, 22972

Elektronski
odganjalec
Elektronski
klopov
in bolh
odganjalec
Elektronski
Matura
klopov
in bolh
odganjalec
Matura
klopov in bolh
Redna cena: 15,00
Matura
Art: 22794, 22793
Redna cena: 15,00
Art: 22794, 22793
Redna cena: 15,00
Art: 22794, 22793
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Zavese dajejo domu toplino in prijetno počutje, izražajo naš osebni slog,
ki dopolnjuje pohištvo in notranjo opremo, predvsem pa dopolnijo prostor.

Vrhunska krtača
za
česanjekrtača
psov
Vrhunska
Kong
Zoompsov
za
česanje
Vrhunska
krtača
Groom
Kong
Zoompsov
za česanje
Groom
Kong Zoom
Redna cena: 11,19
Groom
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Art: 10276
Redna cena: 11,19
Art: 10276
Redna cena: 11,19
Art: 10276

Vrhunska krtača
za
česanjekrtača
mačk
Vrhunska
Kong
Zoommačk
za
česanje
Vrhunska
krtača
Groom
Kong
Zoommačk
za česanje
Groom
Kong Zoom
Redna cena: 9,09
Groom
Art: 16912
Redna cena: 9,09
Art: 16912
Redna cena: 9,09
Art: 16912

Blazine in ležišča za pse in mačke Leo Pet
Blazine in ležišča za pse in mačke Leo Pet
Redna cena od: 4,99
Blazine in ležišča za pse in mačke Leo Pet
Redna
cena30362,
od: 4,99
Art: 29820,
29582, 29575, 29583,
Redna
cena30362,
od: 4,99
Art:
29820,
30363,
29584, 29576,
29582,30364,
29575,29586,
29583,
29585,
Art: 29820,
30362,
30363,
29584,
29577, 29587, 29576,
30365,
29582, 29575,29586,
29583,
29585,
29588, 30364,
29578, 29589,
30363, 29587,
29584, 29576,
29577,
30366, 29590, 30365,
29579,
29585, 30364,
29586,
29588,
29578,
29589,
29591, 30367, 29592,
29577,
29587, 30365,
30366,
29580, 29590,
29593, 29579,
30368,
29588, 30367,
29578, 29589,
29591,
29594, 29581, 29592,
29595,
30366, 29593,
29590, 29579,
29580,
30390, 30391, 30368,
30392,
29591,
30367,
29592,
29594,
30396, 29581,
30397, 29595,
30398,
29580, 29593,
30368,
30390,
30399, 30391,
30400, 30392,
30401
29594, 30397,
29581, 30398,
29595,
30396,
30390,
30399, 30391,
30400, 30392,
30401
30396, 30397, 30398,
30399, 30400, 30401

V salonu zaves V - AMBIENTI
skušamo stranki ustreči tako z
raznovrstno ponudbo modnih
in klasičnih materialov kot
z neomejenimi možnostmi
oblikovanja končne podobe
izbrane tkanine, ki je lahko plod
vaših idej ali naših izkušenj.
Vabimo vas, da nas obiščete ali
pa se odločite za brezplačno
svetovanje na domu ter skupaj
z nami dodate prostoru končno
podobo prijetnega doma.
Več na: v-ambienti.si.
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TRGOVINA

Tablični računalnik Prestigio
MultiPad Wize 3111
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Za vse preproge 50 % popusta,
za vse talne obloge in vse tekače 10 %
popusta v Salonu Creatina.

MURSKA SOBOTA

Več informacij na www.creatina.si

BTC Murska Sobota – Nemčavci 1 d
T: (02) 515 16 12 E: matjaz.grilec@amis.net
www.zoo-market.net

109,99 €

popust

AKCIJA

- Zaslon 10.1"
- Štirijedrni procesor 1.2 GHz
- 8 GB prostora
- Fotoaparat 2 MP
- Operacijski sistem Android

Kovinski boksi za pse
Kovinski boksi za pse
Redna cena od: 42,90
Kovinski boksi za pse
Redna
cena26596,
od: 42,90
Art: 26595,
26597,
26598, 26599, 28076,
Redna
cena26596,
od: 42,90
Art:
26595,
26597,
28077,
28078, 28079,
26598,
28080, 26599,
26184, 28076,
26185,
Art: 26595,
26596, 26597,
28077,
26186, 28078,
26187, 28079,
26188,
26598, 26599,
28080,
26184, 28076,
26185,
28081, 28082,
28083,
28077,
28078, 28079,
26186,
28084, 26187,
27578, 26188,
21392
28080, 28082,
26184, 28083,
26185,
28081,
26186, 26187,
28084,
27578, 26188,
21392
28081, 28082, 28083,
28084, 27578, 21392

Brit Adult Large - 18 kg

LG G5
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24x 19,95 €*
LG Leon Samsung Galaxy
15,00 €* Grand Prime VE

popust

POPUSTI!
Dodatna oprema SBS
in Spigen -15 %
Torbice Bugatti -30 %

Akcije veljajo do 31.5.2016 oz. do razprodaje zalog. Akcije, popusti in znižanja se med seboj izključujejo.
Akcije veljajoIzdajatelj:
do 31.5.2016 Mimaja
oz. do razprodaje
Akcije, popusti
in znižanja
se med seboj izključujejo.
d.o.o.,zalog.
Letališka
cesta 3c,
1000 Ljubljana.
Akcije veljajoIzdajatelj:
do 31.5.2016 Mimaja
oz. do razprodaje
Akcije, popusti
in znižanja
se med seboj izključujejo.
d.o.o.,zalog.
Letališka
cesta 3c,
1000 Ljubljana.

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

Samsung
Galaxy S7
24x 23,95 €*

PRI VSAKEM
NAKUPU

24x 1,95 €*

*Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oziroma podaljšanju naročniškega razmerja s storitvami Mobitel za 24 mesecev v Splošni akciji z obročnim plačilom kupnine za
napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 1,95/19,95/23,95 EUR (skupaj 46,80/478,80/574,80 EUR), ki se zaračunajo na osnovi računa za
telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate veljavnega Aneksa UMTS št. 14/2005 oz. UMTS št. 14/2005 Povezani (24 mesecev) ali samostojnega Aneksa GSM
št. 16/2009 oz. GSM št. 16/2009 Povezani (24 mesecev) ali UMTS št. 17/2010 (24 mesecev) ali UMTS št. 18/2011 (24 mesecev) ali UMTS št. 19/2012 (24 mesecev)
ali Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujete preostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja
za pakete: Paket SOS, Mobilni Internet Brezskrbni, XS, S, M, L, XL, Mobilni poslovni internet, Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Druga številka, Avtotelefon, Internet
Itak, Enostavni (razen Enostavni 1000 in 1000 Plus), Poslovni Enostavni (razen Poslovni Enostavni 2000) in Penzion 300 Plus. Navedene cene vsebujejo DDV. V akcijski
ponudbi so količine naprav omejene. Več o plačilu naprave na obroke v Pogojih akcijskega nakupa naprav na www.telekom.si.
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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
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Akvarij polepša in obogati dom,
vendar njegovo vzdrževanje zahteva
skrbnega gospodarja, ki mora
upoštevati pravila sodobne akvaristike.
Ni dovolj vedeti, da akvarijske ribe
potrebujejo dovolj prostora, vodo z
zahtevanimi parametri ter ustrezno in
kakovostno hrano. Svetujemo, da se o
vsem potrebnem poučite iz kar obsežne
literature in v akvaristični prodajalni.
Potem bo odločitev za nakup akvarija
v trgovini ZOO MARKET prava,
njegovo vzdrževanje pa užitek. V
trgovini ZOO MARKET najdete še hišne
ljubljenčke, zajce, ptice in hrčke. Če
živite v hiši s prostornim dvoriščem, ste
skrben gospodar in imate ob tem še
veliko prostega časa, je lahko prijetna
osvežitev tudi manjši ribnik.

29,90 €

www.btc-city.com

....................................................................................
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Hitro naročilo na
03 757 14 40
www.vitapur.si

6 Nakup in hitra dostava preko spleta 24/7

na vsa ležišča
Hitex

Crocs Classic

−25%
31,99

23,99
SAMO

FIRST 12 dni
MINUTE Ne zamudite!

akcija ležišč Hitex

30% POPUST
+ BREZPLAČNA
DOSTAVA

Vabljeni v trgovino VITAPUR-HITEX
Murska Sobota, BTC City - 1. nadstropje

Akcija 25 % popust na celoten prodajni program velja na redne cene in samo v soboto, 21. 5. 2016. Akcija ne
velja na pohištvo in posodo Best Pan. Akcija First minute ležišč Hitex velja od 19. 5. do 30. 5. 2016. Popusti,
www.btc-city.com
darila in ostali kuponi ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Slike so simbolične.

ClassiC

Moška ali ženska športno modna obutev
CROCBAND // 41,99 -25% 31,49
7
ZA
OTROKE // 31,99 -25% 23,99

i
K
s
J
i
C
O
M
O
R
P POPUsT
*
%
5
2
−

*Popust se obračuna pri blagajni in velja od 18. do 25. 5. 2016 v trgovini Hervis BTC
Murska Sobota. Dodatnih popustov ni možno uveljavljati. Simbolične slike.

na celoten

www.btc-city.com
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