Poletje je bilo vroče, mogoče predolgo, bodo rekli nekateri. Vendar se
zdi, kot da se poletje noče posloviti. Še vedno je vroče tudi v našem
nakupovalnem središču, v katerem se že pripravljamo na jesen in zimske
dni, ko bo spet tradicionalno pestro.
Kot ste lahko opazili ob obisku našega središča, smo preuredili okolico,
zasadili smo drevesa in grmičevje, prav tako smo spremenili prometni režim
skupaj s parkirišči. Upoštevali smo vse nove evropske smernice in pomislili
tako na invalide, družine in okolje z novo zasaditvijo. Naše nakupovalno
središče je postalo okolju še bolj prijazno.
Začela se je že tudi 20. Velika nagradna igra, ki smo jo pripravili skupaj z
Avtohišo Meško. Podarili bomo avtomobil znamke Hyundai i20, poleg pa
še veliko manjših nagrad.
Vabimo pa vas seveda tudi na tradicionalni Festival nakupov in zabave
z res pestrim celodnevnim programom za vso družino, ki bo 17. oktobra.
Začnemo seveda že ob 8. uri zjutraj, ko vas bodo trgovci presenetili s
prav posebnimi popusti, ki veljajo samo ta dan. Ves dan bo pestro tudi na
stojnicah z raznimi promocijami in degustacijami naših poslovnih partnerjev.
Najmlajše bo ob 10. uri obiskala Pika Nogavička, ki je prav zdaj v
čarovniški šoli, in bo predstavila svoja doživetja. Ob 11. uri pa nas bodo
začeli zabavati prav posebni glasbeni gostje Mladi Gamsi, ki bodo
vsekakor popestrili dogajanje. Na ta dan boste lahko tudi preizkušali nove
avtomobile znamke Hyundai Avtohiše Meško. V otroško igralnico Beti in
Cej bo ves dan prost vstop, naše animatorke pa bodo pripravile veliko
zanimivih delavnic.
Ob vhodu v nakupovalno središče boste opazili, da se marsikaj dogaja.
Lahko vam izdamo, da se že pripravljamo na prihod novih privlačnih
trgovin in gostinske ponudbe v pritličju še letos.
Z veseljem pa sporočamo, da se je naši družini trgovin že pridružila še
ena, Bags & More, s svojim odličnim programom torbic, obutve, drobne
galanterije in papirnice.
Kot lahko vidite, bosta pri nas še naprej pestro dogajanje in ponudba.
Obiščite nas in se prepričajte!
Direktor Mitja Horvat

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v Oglasniku
BTC CITY Murska Sobota maja 2015, pokroviteljica
Creatina, d. d., Šmartinska cesta 152, ljubljana
1. nagrada - Marija Arvaj, Beltinci
2. nagrada - Mojca Ligac, Gornja Radgona
3. nagrada – Marija Skalič, Moravske Toplice
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MS oglas maj 187x135 mm
12. maj 2015 13:10:33

Pika Nogavička se je po dolgem premišljevanju odločila, da bo vseeno
obiskala šolo, saj tja hodita tudi Anica in Tomaž. V svoji sobi poišče nekaj
primernega šolski torbi, vanjo spravi nogavice in dve veliki barvici in se
odpravi v šolo. Tam je bila čisto sama in kmalu je ugotovila, da ni prišla
v pravo šolo, ampak v čarovniško šolo. Učila se je čarovniških trikov in
priredila abecedo po svoje. Po novem se abeceda imenuje PiKoBeceda
in ima samo pet ali šest črk. Pika Nogavička skupaj z otroki navdušeno
preživi čarovniške šolske urice.
www.btc-city.com
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BTC City Murska Sobota
z novo zgodbo

oglasnik

Zabava z ansamblom
Mladi Gamsi
17. 10. 2015 ob 11.uri

JESENSKI FESTIVAL NAKUPOV IN ZABAVE
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DVOJNE BONUSE!
Velja DVOJNE
samo v Mr.Petu vBONUSE!
BTC Murska Sobota.
17.10.2015
Velja samo v Mr.Petu
v BTC Murska Sobota.
17.10.2015
Ponudba velja do 31.10.2015. Cene so v evrih z vključenim DDV. Slike so simbolične. Akcije, popusti in znižanja se izključujejo. Pridržujemo
si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo. Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.
Ponudba velja do 31.10.2015. Cene so v evrih z vključenim DDV. Slike so simbolične. Akcije, popusti in znižanja se izključujejo. Pridržujemo
si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo. Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.
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Prenovljeno parkirišče za lažji in prijetnejši
dostop do BTC Cityja Murska Sobota
Pod okriljem Misije: Zeleno, ki predstavlja v
Strategiji razvoja družbe BTC do leta 2020
enega od temeljnih stebrov poslovanja,
neprestano potekajo številne družbeno
odgovorne in trajnostno naravnane aktivnosti.
Te med drugim prinašajo nenehne posodobitve
treh nakupovalnih središč, s katerimi se BTC
City Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota
razvijajo v sodoben, okolju prijaznejši in
za obiskovalce prijetnejši družbeni prostor.
Na vzhodnem delu Slovenije obiskovalce
odslej pozdravi preurejena okolica z več
zelenimi površinami in lažjim dostopom do
nakupovalnega središča.
100

V BTC Cityju Murska Sobota so v poletnih
mesecih potekala gradbena dela za prenovo
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Tablični računalnik
Overmax Qualcore
1020 3G

Paket Itak
Džabest
Ruzak

- zaslon 10.1''
- dual SIM
- GPS-sprejemnik
- štirijedrni procesor 1.3 GHz
- 8 GB prostora
- operacijski sistem Android
- funkcija telefona
- priložena tipkovnica

23

119,99 €
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Največja izbira telefonov in
dodatne opreme na enem mestu!
Samsung C3590

1 €*

24x1 €*

Samsung Galaxy
Ace Style for Kids

!
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/
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- neomejeni klici v vsa slovenska omrežja
- neomejena SMS/MMS sporočila
- 5 GB prenosa podatkov
- 1000 enot za storitve v državah območja EU

Tablični računalnik
Overmax Livecore 7011
- zaslon 7''
- dvojedrni procesor 1.0 GHz
- operacijski sistem Android
- 4 GB spomina

48,99 €

Jesenski 30% popust na vse
torbice Bugatti!

Pokrovitelj nagradne križanke je
BTC, d. d., Šmartinska cesta 152, Ljubljana

*Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz. podaljšanju naročniškega razmerja s storitvami Mobitel za obdobje vezave 24 mesecev. Velja za vse, ki
nimajo veljavnega Aneksa UMTS št. 14/2005 oz. UMTS št. 14/2005

1. do 3. nagrada – brisača z lončnico

Povezani ali Aneksa GSM št. 16/2009 oz. GSM št. 16/2009 Povezani ali Aneksa UMTS št. 17/2010 ali Aneksa UMTS št. 18/2011 ali Aneksa
UMTS št. 19/2012 (vsi za obdobje vezave 24 mesecev) ali Aneksa št. 20/2013

Geslo nagradne križanke pošljite na dopisnici do 30. 10.
2015 na naslov BTC, d. d., Nemčavci 1d, Murska Sobota.
Imena nagrajencev bomo objavili v naslednji številki
Oglasnika. Potrdila o nagradi bomo poslali po pošti.

(za obdobje vezave 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete: Paket SOS,
Mobilni Internet XS, S, M, L, XL, 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.
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in ureditev parkirišča pred nakupovalnim
središčem. Preureditev je zajemala obnovo
jaškov za meteorno vodo in kanalizacijo,
delno preplastitev površine in nov izris
parkirnih mest. Na parkirišču je po preureditvi
nameščena vodoravna in navpična
signalizacija. Namesto enosmernega prometa
nova ureditev odslej omogoča promet v obeh
smereh.

V sklopu preureditve parkirišča je potekala tudi
osvežitev okolice, ki je s prenovo ozelenela.
Novost na celotnem parkirišču so zeleni otoki.
Ti so zasajeni z javorji in pritlikavimi bori.
Poleg dreves in grmovnic so otoki posipani z
granulatom in delno posejani s travo. Zelene
površine tako skupaj s celotno posodobitvijo
parkirišča v BTC Cityju M. Sobota prispevajo
ne le k prijetnejši atmosferi za obiskovalce
nakupovalnega središča, ampak so tudi korak
naprej v smeri uresničevanja usmeritev v
trajnostni razvoj družbe BTC.

Novo parkirišče je prijazno obiskovalcem
z različnimi prevoznimi sredstvi. Vozniki
lahko svoje jeklene konjičke parkirajo na
925 parkirnih mestih. Od tega je 47 mest
namenjenih gibalno oviranim osebam in 56
družinam z otroki. V nakupovalnem središču
so dobrodošli tudi motoristi in kolesarji. Prvi
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oglas_tisk 187 x 134 mm

lahko motorje parkirajo na 15 parkirnih mestih,
parkirišče pa ima še 50 mest za kolesa. V
bližini je tudi posodobljeno pokrito avtobusno
čakališče.

www.btc-city.com
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Cvetličarna Florjana letos praznuje
20 let poslovanja, hkrati pa je
postala polnoletna tudi naša
poslovalnica v BTC Cityju M. Sobota.
Ob praznovanju
jubileja vam na dan
Festivala nakupov
in zabave dajemo
20 % popusta
pri nakupu
vseh lončnic.
Za 1. november,
dan mrtvih, so pri
nas na voljo mačehe
in krizanteme
v lončkih iz
lastne pridelave,
sprejemamo pa
tudi naročila za
aranžmaje.
Dodatna ponudba
na stojnici pred BTC
Cityjem – vhod A2.
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www.hervis.si

‘

get movIN

Ponudba velja od 14. 10. do razprodaje
zalog oz. najkasneje do 20. 10. 2015.

64.99

-23%

49.99
daily twist / cacity / cacity mid
moška ali ženska športno modna obutev

79.99

-37%

49.99

8

moška ali ženska jakna | različne barve

www.btc-city.com

