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Uvodnik

Praznično razpoloženje
v BTC Cityju
Za vse obiskovalce smo naše mestece okrasili že v predprazničnem času in
ga tako pripravili na pester prednovoletni program. Zagotavljamo vam, da
boste v trgovinah BTC Cityja našli vsa darila za svoje najbližje.Vabimo vas, da
obiščete prenovljeno Spodnjo etažo Emporiuma, kjer vas čaka 25 novih
trgovin in slaščičarna, v kratkem pa tudi trendovski lokal Playa, katerega lastnika sta slovenski estradnik Jan Plestenjak in priznani založnik Boštjan Menart.
Če pa v svoj občutek za pravi izbor daril niste povsem prepričani ali vam za
izlete po trgovinah primanjkuje časa, lahko najbližjim podarite darilni bon
BTC City, s katerim si bodo lahko kupili kaj po lastni izbiri. Svoje najbližje lahko
obdarite tudi z darilnim bonom Atlantis. Tako se bodo z vašo pomočjo razvajali in uživali v številnih malenkostih, s katerimi vam v Vodnem mestu Atlantis polepšajo še tako turoben dan. Predpraznično obdobje je poleg prijetnega vzdušja in mnogih zabav zaradi pomanjkanja časa, praznične gneče
in obilice priprav tudi precej utrujajoče. Zato se pri nas lahko po nakupih
sprostite z različnimi masažami v Vodnem mestu Atlantis ali v masažnem
salonu Samih v Športnem centru Millenium.
Z največ prazničnimi doživetji bo decembra postregla Aleja mladih. Po
praznikih bo zadišalo že na začetku decembra na božični tržnici ob drsališču, kjer vas bodo razveseljevale simpatične stojnice z darili, slastnimi dobrotami in toplimi napitki. Obiskali nas bodo Miklavž na konju, Božiček z jeleni in
Dedek Mraz, posebno čarobno vzdušje pa si lahko pričarate z drsanjem na
Aleji mladih.
Tudi to zimo bo BTC City pravi kraj za zabave, praznovanja in obdarovanja.
Vabimo vas v restavracijo City v 13. nadstropju poslovnega nebotičnika, v
restavracije San Martino, Argentino, Casa Nostra v Areni Vodafone live! in v
Pivnico Kratochwill, kjer vam bodo po vaših željah pripravili praznovanja in
prednovoletna druženja s sodelavci in prijatelji.
Čas novoletnih zabav in praznovanj zahteva tudi nova slavnostna oblačila,
posebno ličenje in še precej malenkostnih dodatkov, ki jih lahko dobite v BTC
Cityju. Prazničnemu vzdušju smo posvetili tudi rubriko Moj novi jaz, kjer vam
poleg preobrazbe ponujamo tudi različne kombinacije oblačil za decembrske zabave in najdaljšo noč v letu.
Ta uvodnik je posvečen predlogom za nakupovanje daril, sprostitev in
zabavo. Obiskovalcem BTC Vodnika pa bi radi tudi sporočili, da v BTCju razmišljamo za prihodnost. Tako smo pripravili razstavo idejnih rešitev za novo
poslovno stolpnico in hotel, ki je bila na ogled na Magistratu, od 13.
novem-bra dalje pa je na ogled v prenovljeni Spodnji etaži Emporiuma.
Vabimo vas, da se pridružite prazničnemu razpoloženju v BTC Cityju in
odkrijete košček sreče tudi zase.
Iz uredništva BTC Vodnika pa vam in vašim družinam ter vsem, ki jih imate
radi, želimo srečno, veselo, zdravo in zadovoljno leto 2008! Naj bo polno
prijetnih nasmehov in toplih objemov! Srečno!
Maja Oven
odgovorna urednica

BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana
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namenjena zelo zahtevnim smučarjem z okusom za modo. Uporaba kakovostnih materialov
in sodobne tehnologije, v povezavi elegantnega designa, daje blagovni znamki edinstven
tehnični modni trend.

Po športna, modna in otroška oblačila v spodnjo etažo Emporium

Turbo Sport
Trgovine Turbo Sport so že deset let sinonim za
kakovostno športno opremo in oblačila. Priznane svetovne športne znamke Atomic, Salomon,
Scott, Phenix, Helly Hansen ali Kettler so že več
let del naše ponudbe. Poleg športne opreme je
Turbo Sport prodajalna, kjer lahko dobi oblačila
in obutev tudi vsak rekreativec. V Turbo Sportu je
mogoče kupiti vse, kar potrebujete, ne glede
na to, ali se s športom ukvarjate poklicno ali rekreativno, ali potrebujete oblačila in obutev za
sprehod ali prosti čas.

starše. Tukaj je največji izbor igračk, opreme, oblačil in obutve za vaše najmlajše - vse na enem
mestu! Poleg svetovno uveljavljenih proizvajal-

Po cvetje v cvetličarno Silvia

Cvetje za vse priložnosti
Kadar iščete nekaj posebnega za svoje najbližje, so različni cvetlični aranžmaji kot nalašč za
vse priložnosti. Svojim ljubljenim boste pričarali
nasmeh na obraz, če jim boste podarili cvetje iz
oblačiti modno in udobno. Urban Republic je
zato način življenja, ki vam bo zagotovo všeč!

North Spirith je ena od znamk, ki vam ves dan
omogoča udobje in lahkotno gibanje. Pokukajte
v novo trgovino Turbo sport v BTC Cityju v spodnji
etaži Emporiuma in se sami prepričajte o kakovostni ponudbi in ugodnih cenah.

Turbo Limač

Trgovine Turbo Limač - pravljica za otroke in

Urban Republic

Prva trgovina Urban Republic v Ljubljani! Urban
Rebublic predstavlja modno blagovno znamko
za mlade in aktivne: od mladincev, ki si najbolj
želijo biti podobni odraslim, do študentov, mladine in zaposlenih, ki se v prostem času želijo

Mover
Nova blagovna znamka v Emporiumu, Mover,
ponuja vrhunska tehnična smučarska oblačila,
Foto Bomba

cev igračk Hasbro, Tomy, Lego, Playmates, Play
Along, Bandai, Nikko, Spin Master, Revell, Crayola, V-tech in Little Tikes so tu še povsem nove:
Spužva Bob, Sezamova ulica, Jagodice Bobica
in drugi veseli liki.
V BTC Cityju boste naleteli na najlepšo pravljico
o medvedkih. Domuje v igralnici Bodi moj medo, kjer se čarovnija nikoli ne konča. Sami izdelajte svojega medvedka, ovčko, kužka ali opico,
napolnite ga z mehkim puhom, izberite mu ime
in mu ustvarite topel dom. Vaši novi ljubljenčki
vas pričakujejo v novi igralnici Bodi moj medo,
Trgovina Turbo Limač, BTC Ljubljana, spodnja
etaža Emporium.

Foto arhiv Emporium

Foto Bomba

Novo v Emporiumu

cvetličarne Silvia, nove cvetličarne v dvorani A
BTC Cityja. Ponujajo dekoracije vseh vrst, cvetje,
cvetlične aranžmaje, ikebane, cvetje za vse življenjske priložnosti in ga tudi dostavijo. V predprazničnih dneh ponujajo aranžiranje daril za
različna obdarovanja.
Da bi se vam vaš najlepši dan nepozabno vtisnil
v spomin, vam v cvetličarni Silvia priskočijo na
pomoč s poročnim šopkom, dekoracijo za poročno slovesnost in cvetjem za okrasitev avtomobilov. Vse to in še več boste v novi cvetličarni
v dvorani A dobili po izjemno ugodnih cenah.
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Za turobne dni

Foto arhiv Optika Clarus

V teh turobnih in mrzlih dneh, ko večino časa
preživimo pred zasloni računalnikov ali televizijskih sprejemnikov, so v Optiki Clarus pripravili
cenovno izjemno ugoden paket za zaščito oči

ponujajo kar 50-odstotni popust pri nakupu otroških sončnih očal. Velja si ogledati ponudbo in
izbrati očala za vašega najmlajšega, saj tudi on
potrebuje ustrezno zaščito za oči pred škodljivimi UV-žarki, ki so pozimi na snegu še nevarnejši kot poleti. Vabljeni!

Zgodba o črnem zlatu

Muzej premogovništva
Muzej premogovništva Slovenije v Velenju je
urejen v delu nekdaj aktivnega dela velenjskega
premogovnika - jami Škale. Sestavljajo ga originalni prostori na površini, kjer so garderobe,
kopalnica, čakalnica, in dva sklopa podzemne-

pred vplivi računalniških in drugih zaslonov. Paket
Soft poleg plastičnih stekelc z vrhunskim antirefleksom, hidrofobnim slojem za lažje čiščenje,
antistatično površino za odboj umazanije ter UV
A- in B-zaščito vključuje tudi okulistični pregled s
kontrolo očesnega ozadja, zato se je že preventivno dobro naročiti na pregled.
Hkrati so kupcem na voljo tudi že nove kolekcije
korekcijskih očal priznanih blagovnih znamk
MaxMara, Police, Dior, Giorgio Armani, Calvin
Klein, Givency in drugih, ki si jih lahko ogledate v
največjem centru optike na osemsto kvadratnih
metrih.
Posebej se bodo v teh dneh obiska v Optiki
Clarus razveselili najmlajši in njihovi starši, saj

ga dela muzeja. V podzemlje se spustimo s sto
dvajset let starim rudniškim dvigalom sto šestdeset metrov globoko. Pod vodstvom vodnika, z
multivizijo in scenami z lutkami rudarjev v naravni velikosti spoznavamo delo v premogovnikih
nekoč in danes. Na začetku ogleda nas pozdravi zaščitnica rudarjev sv. Barbara, ki ima tukaj
kapelico, v najgloblji jedilnici v Sloveniji se okrep-

Foto arhiv Muzej premogovništva

Ugoden paket v Optiki Clarus

čamo s knapovsko malico, ogled podzemnega
dela pa končamo z vožnjo s podzemnim
vlakom. Ogled muzeja je mogoč tudi za invalide na vozičkih.
Razstave v zunanjem delu muzeja predstavljajo
knapovsko stanovanje iz prve polovice 20. stoletja, tradicionalni sprejem novincev s skokom
čez kožo in zgodovino slovenskih premogovnikov. Črna garderoba je priložnostno razstavišče, v muzejski trgovini pa lahko obiskovalci
kupijo spominke, ki prikazujejo premogovništvo
in Šaleško dolino. V sodelovanju z inštitutom
ERICo Velenje organizirajo izobraževalne programe za učence in dijake, ki se seznanijo s
premogovništvom, energetiko, ekologijo in gospodarjenjem z odpadki.

Izvajamo vse vrste elektroinstalacijskih del jakega in šibkega toka,
strelovodnih naprav in napeljav.
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Salon Creatina

Mesto daril
Čas obdarovanja in prazničnega veselja je
pred nami. Salon Creatina je najboljše mesto za
nakup pravega novoletnega darila.
Najbolj bomo razveselili svoje najbližje, če bomo polepšali stanovanje z novo preprogo. Preproge v Salonu Creatina (imajo jih več kot petnajst tisoč) so najnovejšega dizajna. Svetovalci v
Salonu Creatina vam bodo znali resnično sve-

preprogice Disney, dekorativne blazinice, odejice iz flisa, brisače in drugi tekstilni izdelki Disney,
ki bodo razveselili vaše najmlajše. Tudi proizvode
Disney lahko kupite z novoletnim popustom.
Salon Creatina je mesto daril tudi z ekskluzivno
ponudbo posteljnine Sweet Home, Amitesse in
Senna. Posteljne garniture Sweet home so vodilne v Evropi po dizajnu in kakovosti tkanine.
Dizajn je izredno modern in če dodamo še
originalne avstrijske rjuhe Amitesse, je posteljnina
najlepše darilo. Vsa posteljnina ima izredno lepo
embalažo, ki je tudi darilno naravnana. Prešite
odeje Senna zaokrožujejo celotno ponudbo
posteljnine, ki jo je mogoče kupiti s posebnim
novoletnim popustom.
Več informacij:
Salon Creatina, BTC City, dvorana 2
telefon (01) 541 66 06
spletna stran www.creatina.si

stranki prisluhne in se ji nato individualno posveti,
saj le tako lahko resnično upošteva želje in
potrebe posameznikov. VIP-svetovanje je še posebno priporočljivo za prve nakupe pred rojstvom, ko je še veliko novega in neznanega in ko
vsak nasvet še kako koristi. Za svojo svetovalno
uro se lahko dogovorite na telefonski številki (01)
523 11 23 ali na e-naslovu vip@baby-center.si.

Največji salon kopalniške opreme

Po kopalniško opremo
v salon Chic
V BTC Cityju lahko dobite tudi vse za svojo kopalnico. Pred nekaj dnevi je podjetje Allimex Int.
d.o.o. v BTC Cityju odprlo največji salon kopalniške opreme, wellness opreme ter dizajnerskega vrtnega pohištva. Pri opremljanu kopalnice v prostor vnesemo del naših zelo osebnih
občutkov, izbira prave kopalniške opreme pa je
za vsakogar velik izziv. Raznolikost oblik, dizajna
ter vedno večji spekter barvnih kombinacij kopalniške opreme in sanitarne keramike omogoča vsakemu, da v tem izzivu nadvse uživa. Da
boste v opremljanju svoje kopalnice uživali tudi

Najhitreje do najnujnejšega
Ste že kdaj preračunali, koliko časa potrebujete,
da najdete parkirni prostor, vstopite v trgovino,
poiščete izdelek, ki ga potrebujete, se sprehodite do blagajne, plačate in se vrnete k svo-

tovati, katero preprogo izbrati. Vse preproge
imajo novoletni popust, zato je nakup zelo
ugoden.
Salon Creatina je resnično mesto daril za najmlajše. Posteljnina Disney in Ninja želve, Spiderman in Barbie bo razveselila vašega najmlajšega. Poleg posteljnine so zelo primerno darilo

Trgovina Baby Center v dvorani 11 ljubljanskega
BTC Cityja je v poletnih mesecih pošteno spremenila svojo podobo. In ne le to, za svoje stranke so pripravili tudi novosti in storitve, ki bodo
nakupe naredile še prijetnejše in preprostejše.

Nakupovanje v umirjenem
ambientu
Za starše in bodoče starše, ki si želijo prijetno in
umirjeno nakupovanje ter strokovno pomoč pri
izbiri vsega, kar potrebujejo za svojega otročička, so v Baby Centru pripravili novo storitev brezplačno VIP-svetovanje. Svetovalka vsaki

Foto arhiv BTC City

Foto arhiv Salon Creatina

Baby Center spreminja
podobo

Foto arhiv salon Chic

Prijetnejši in preprostejši nakupi

jemu avtomobilu? Če pomislite, da gre za nujne preproste nakupe in da bi ta čas lahko
preživeli z otrokom, je odgovor: preveč. Zato hitro rešitev ponuja storitev drive-in Baby Centra,
kjer lahko kupujete kar iz svojega avtomobila hitro in preprosto kupite pleničke, ki vam jih je
zmanjkalo, kremo za ritko, otroško hrano ali
dudico, ki ste jo izgubili na poti - in že se lahko
vrnete v objem svoje družine. Drive-in Baby Centra je odprt vsak dan od ponedeljka do sobote
od 9. do 20. ure.

vi, se odpravite v nov salon kopalniške opreme
v BTC Cityju, kjer nudijo pester izbor priznanih
proizvajalcev vrhunskih blagovnih znamk. V novem salonu nudijo tudi svetovanje ter izrise
kopalnic.
Delovni čas:
pon.-pet. 9.00 do 20.00
sobota 9.00 do 17.00
telefon (01) 401 28 28
fax. (01) 401 28 17
e-pošta: info@chic-interieri.com

Zanimivosti in novice
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Novost v Koloseju in XpanDu

Kolosejeva (zimska)
zabavomanija

Sredi novembra se je v kinocentrih Kolosej in
zabaviščnem centru Arena Vodafone live!
začela velika zimska nagradna igra, v kateri
obiskovalci zbirajo nalepke in se potegujejo za

Konec novembra prihaja na velika platna Koloseja in XpanDa animirana domišljijska pustolovščina Beowulf, ki jo je režiral mojster režije in
oskarjev nagrajenec Robert Zemeckis (Polarni
vlak, Brodolom, Forrest Gump) in v katerem igrajo Ray Winstone, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, John Malkovich in drugi. Mojster revolucionarne animacije posnemanja resničnih človeških gibov Robert Zemeckis se tokrat podaja v
čarobni svet mitov in legend iz 8. stoletja. Veliki
bojevnik Beowulf skuša osvoboditi mestece
Heorot iz objema strašnega zmaja Grendela. To
mu na glavo nakoplje srd zmajeve matere, ki
zna spreminjati obliko, in tako v podobi zapeljive

lepotice skuša prevarati tudi Beowulfa. Neomajni bojevnik se kljub temu uspešno bori z
zmajem, toda pot do legende je še dolga in
posuta z obilico smrtonosnih pasti in ukan.
Po risanki Spoznajte Robinsonove bo to drugi
film v letošnjem letu, ki si ga bo mogoče
ogledati tudi v 3D tehniki. V Sloveniji, eni redkih
evropskih držav, kjer si bomo lahko ogledali tudi
3D različico, bo to mogoče ekskluzivno v
dvoranah XpanD v Ljubljani in Mariboru.

številne praktične nagrade. Tisti, ki bo imel na
zaključnem žrebanju konec januarja največ sreče, pa bo še z nekom odpotoval na enotedensko križarjenje po Karibih.
Nagradna igra bo potekala do 15. januarja.

Petelinjemu zajtrku
že dve zlati roli

Petelinji zajtrk, letošnji prvi slovenski film, ki je

Foto arhiv Kolosej

Beowulf v 3D tehniki

prišel na velika platna Koloseja, je postal pravi
hit. V samo treh tednih si je romantično komedijo v kinematografih ogledalo več kot 50.000
gledalcev. S tem si je film prislužil že kar dve zlati
roli, priznanje, ki ga DSFU in Kolosej podeljujeta
tistemu slovenskemu filmu, ki si ga ogleda več
kot 25.000 gledalcev.

Splavitev specialnega reševalnega čolna

Dogodki v BTC Cityju
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Jesenski Festival nakupov in zabave

Popusti in zabava na enem mestu
esenski Festival nakupov in zabave je
minil v znamenju številnih popustov, zabavnega in animacijskega programa, ki
so ga popestrili s pisano čarovniško druščino z
Goričkega, razstavo buč, predstavitvijo uporabnosti buč v kulinariki in čarovniškim kotičkom.
Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji dobre glasbe.
Nastopili so pihalci Fešta Benda in skupina Langa, ter priljubljena slovenska pevka Rebeke Dremelj in bosanska skupina Hari Mata Hari, ki je
svoj nastop posvetila tragično preminulemu
makedonskemu zvezdniku Tošetu Proeskemu.
"Ko sem izvedel za tragični dogodek, sem bil
pretresen, saj Toše ni bil le največja zvezda
bivše Jugoslavije, pač pa tudi prijeten, iskren in
dobrosrčen človek. Bil sem izredno žalosten, saj
je bil kljub svoji mladosti in popularnosti prize-

J

mljen, kulturen, odgovoren in spoštljiv človek,
kakršnih je v estradnem svetu malo. Upam, da
mu je na drugem svetu še lepše kot na tem, saj
je zdaj angel med angeli. Čeprav ga nisem
osebno poznal, sem zelo cenil njegovo delo,
glas in pesmi. Kljub izredno tragičnemu dogodku, sem sprejel povabilo organizatorjev in nastopil na koncertu, na katerem bi morali uživati v
Tošetovi glasbi, in s svojo skupino nastop posvetil
izjemnemu pevcu in izjemnemu človeku," je po
nastopu na Festivalu nakupov in zabave dejal
pevec skupine Hari Mata Hari.

Razstava idejnih rešitev
za nov poslovni nebotičnik
in hotel v BTC Cityju

V

spodnji etaži Emporiuma bo do Božiča
razstava idejnih rešitev za nov poslovni
nebotičnik in hotel, skupaj z maketo
BTC Cityja z novimi projekti. Razstava je bila javnosti na ogled v Atriju Magistrata Mestne občine
Ljubljana od 7.- 12. novembra. Razstava daje
poudarek prizadevanjem BTC-ja za plemenitenje, večjo urbanost in humanizacijo prostora
in s tem poudarja tudi velik pomen novo zasnovanega ambienta Spodnje etaže v Emporiumu.
Na razstavi se je zbrala urbanistična, arhitekturna ter gradbena stroka skupaj s predstavniki
MOL, na čelu z ljubljanskim županom.

Foto arhiv BTC City

V oktobrski številki BTC vodnika se nam
je pripetila neljuba napaka. Nekaj naših
bralcev je na dom prejelo izvode, v katerih smo vabili na Festival nakupov in
zabave ter koncert Tošeta Proeskega, ki
je nekaj dni pred izidom tragično preminil v prometni nesreči. Vsem prizadetim se iskreno opravičujemo. Tudi nas je
prezgodnja smrt priljubljenega pevca
izjemno prizadela, saj smo ljubili njegovo glasbo in se veselili njegovega nastopa v BTC Cityju.

Foto arhiv BTC City

OPRAVIČILO

Vas zanima, kaj se skriva v diamantu?

Urarstvo HETA
Urarstvo HETA 1892 je poskrbelo za generalno zastopstvo
ur in nakita za blagovni znamki CERRUTI 1881 ter PIERRE
CARDIN. Zato smo v PC Diamant za vas odprli trgovino,
kjer si boste lahko ogledali razkošen nakit in kakovostne
ure švicarske izdelave. Pričakujemo Vas vsak dan od po-

dneh pripravili kar nekaj zanimivih predstavitev najnovejših
modelov digitalnih fotoaparatov in dodatne opreme, ob
nakupu pa vas čaka tudi darilo. Obiščite nas in prav gotovo boste v naši ponudbi našli nekaj zase in za druge.
Letos v ponudbi tudi koledarji z vašimi motivi!

Trgovina za nosečnice POPEK
Pravo oblačilo je
kot dobro razpoloženje,
obda s toplino…
popek…srčiko tvojega sveta.
Kaj obleči, ko trebuščka še ni pa kljub temu
že vse tišči?
Čas nosečnosti je poseben za vsako žensko. To je čas
veselja in prijetnega pričakovanja. Ko zvemo, da smo noseči komaj čakamo, da se pojavijo prvi znaki nastajanja
novega življenja. Ob tem se začne pojavljati vprašanje
kaj obleči, ko trebuščka še ni pa kljub temu že vse tišči?
Ko gremo v nakup je predvsem važno, da si vzamemo
dovolj časa in preizkusimo več oblačil ter sami presodimo
kaj nam najbolj ustreza. Na prvem mestu je vsekakor udo-

V mesecu novembru svoje stranke razvajamo tudi s
srečko ob vsakem nakupu, ki lahko prinese nagrado, v
prazničnem decembru pa vam bomo ponudili še ugodne zimske nakupe. Pridite torej po svoj košček sreče v
naše prodajalne.

Trgovina MANGO
nedeljka do sobote od 9.00 do 20.00, v prazničnem decembrskem obdobju pa še ob nedeljah od 9.00 do
17.00.
Z našim zastopstvom želimo poskrbeti za Vas in Vaš okus
po najboljših močeh - tako da boste zadovoljni Vi in Vaši
najdražji, za katere boste pri nas izbrali darilo.
Vabljeni!
Vaš HETA tim

Mango je španska blagovna znamka s temperamentom,
ki je namenjena ženskam. Ponuja različne linije, casual,
jeans, športne linije, večerne obleke v široki paleti barv, ki
žensko zlahka očarajo. Poleg oblačil ponuja tudi veliko
modnih dodatkov, čevljev, torbic, očala itd.
MANGO je veliko več kot samo modna znamka, saj s svojimi izdelki sooblikuje način življenja posameznice, hkrati
pa pri oblikovanju upošteva njihove želje in potrebe. V
modi se tako odraža tudi duh časa, v katerem živimo
Obiščite Mango, ker je Mango prišel k vam!

Trgovina Mixi Foto Video
bnost. Praviloma izbiramo številke velikosti, ki jih sicer nosimo. Kot vemo se v času nosečnosti spreminjamo samo
na nekaterih delih telesa ostalo pa ostaja isto. Nosečniška
oblačila so temu prilagojena. Sicer pa pri nakupih
nosečniških oblačil velja pravilo, da najprej kupimo tista
oblačila, ki bodo zamenjala naša najljubša nenosečniška
oblačila.
Bodoče mamice, stopite do trgovine za nosečnice Popek, v Hišo sijajnih nakupov - Diamant in delite z nami
svoje veselje, ki ga prinaša izbiranje novih oblačil.
Življenje s trebuščkom je posebno in prav taka so oblačila trgovine Popek.
Več informacij na: www.trgovinapopek.com
Mixi Foto Video je eno vodilnih podjetij v Sloveniji pri prodaji digitalnih fotoaparatov in opreme, poznani predvsem po veliki izbiri blaga na zalogi. Našim kupcem skušamo zagotoviti čimbolj ugodne cene, prav posebno
pozornost pa posvečamo strokovnemu svetovanju pri
nakupu. S stalnim izobraževanjem in rednimi kontakti s
proizvajalci in distributerji, skušamo zagotavljati natančne
informacije in dobavo najnovejših modelov v najkrajšem
času. Izjemen odziv smo v zadnjih letih dosegli z Mixilabom, lastnim programom za naročanje fotografij preko
spleta, ki ga trenutno uporablja že več kot 22.000 uporabnikov. Z najsodobnejšo tehnologijo izdelave fotografij v
našem fotolaboratoriju, pa na strojih Fuji Frontier zagotavljamo visoko kakovost tako amaterskim kot profesionalnim uporabnikom.
Mixi Foto Video tudi letos v mesecu novembru in decembru pripravlja posebno akcijsko ponudbo izbranih
modelov digitalnih fotoapratov in opreme, videokamer
ter GPS navigacije. Prav tako bomo v teh predprazničnih

Trgovina RCOLLAR
RCollar je priznana blagovna znamka za visoko moško
modo in je sinonim za kakovost, zanesljivost in udobnost.
Znamka izraža ekskluzivnost in poudarjeno individualnost
oblačil ter modnih dodatkov, ki odsevajo osebnostni stil
moških, ki vedo kaj hočejo. Trgovina RCollar za kupca v
celoti poskrbi s popolnim vrhunskim modnim izgledom,
prezenco in stilom. V naših ekskluzivnih prodajalnah po
meri najzahtevnejših kupcev kot del ponudbe nudimo:
prestižne prodajalne površin okoli 200 m2, prepoznavnega image-a in unikatne opreme;
butično prodajo in visok nivo ponudbe z bogatim izborom oblačil za poslovno moško modo, komplementarno ponudbo in ustrezne modne dodatke;
prijazno in strokovno podkovano osebje, ki v ospredje
postavlja zadovoljstvo kupca in njegovo dobro počutje.

Trgovina MAXISPORT - ČERIN
Telefon: (01) 547 65 00
Fax: (01) 547 65 68
www.maxisport.si
Trgovina s kolesi, kolesarsko opremo, tekaškimi smučmi
in palicami…
Da vam bo udobno pri teku in kolesarjenju vas oblečejo v
oblačila znamk Assos, Pearl Izumi, Campagnolo, Scott...
Hkrati vam zaščitijo oči z očali Rudy Project za kolesarstvo,
tek, golf, jadranje, smučanje…prosti čas! Cestna kolesa
po naročilu. Nastavitev pozicije na kolesu.
Trenažerji za kolesarjenje doma…
VESELI DECEMBER:
10% popust na vse artikle,

V prijetnem in vrhunsko
zasnovanem ambientu,
ki omogoča jasen pregled
in preprost dostop do
ponudbe, boste brez težav
našli tisto
kar iščete.

DIAMANT

Nakupovalni center Diamant,
je kot izvrsten primer sodobne
ekspresivne arhitekture,
v svojem kratkem času obstoja
postal že prava mala
znamenitost BTC-ja.

Hiša sijajnih nakupov

Kot mavrica barv, ki odseva iz dragulja, vas v nakupovalni hiši Diamant
pričakuje pestra izbira trgovin z vsevrstno ponudbo...
... in to brez gneče!
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lepote, a jo bleščeče obogati in ji prida svojstven simbolni pomen.
Vedno znova vabi, da ga začutite na svoji koži…
Prijazno vabljeni v prodajalne Zlatarne Celje po vsej
Sloveniji.
ZLATARNA CELJE - Naj "Sanje v zlatu in diamantih" postanejo vsakdanjik…
razen za artikle ki niso že predmet akcije ali znižanja

20% popust na generalne servise, na servisni lokaciji

Salon kuhinj SVEA

Frizersko kozmetični center OZ

Trgovina SPRINGFIELD
V trgovini Springfield ponujamo moško konfekcijo, namenjeno moškim vseh generacij s kozmopolitanskim
duhom, ki iščejo najboljše razmerje med kvaliteto in
ceno.
Vabimo vas k pokušnji okusnega 'koktaila' kolekcije
JESEN/ZIMA v kateri so združeni utrinki mesta, njegovih
ulic in ljudi s svojimi okusi in željami.
Ne boste razočarani.

Gostinski lokal ANTONOV
V gostinskem lokalu Antonov vam bomo ponudili bogato
izbiro pijač in napitkov. V jutranjih urah vas bomo razvajali
z dišečimi, sveže pečenimi rogljički, čez dan z okusnimi
hišnimi sendviči, slastnimi bruschettami, sladkosnede s
sladicami; večer pa vam bomo popestrili ob poslušanju
prijetne glasbe z veliko izbiro dobrih vin in drugih pijač.

INTRA studio
Nov razstavno-svetovalni prostor Intra studio je specializiran za področje razsvetljave in namenjen vsem, ki jim je
pri opremljanju poslovnih in javnih objektov pomembno, kakšno razsvetljavo bodo uporabili. Ponudbo kakovostnih izdelkov nadgrajuje snovanje inovativnih in kreativnih svetlobnih rešitev na osnovi najsodobnejših
tehnologij. Izkušeni strokovnjaki vam bodo svetovali pri
izbiri ustreznih svetil za različne namene in prostore ter

Prodajalna Zlatarne Celje
Prodajalna Zlatarne Celje v diamantu je najprestiž-nejša in
hrati največja prodajalna nakita ter prestiža v Sloveniji.
Zlatarna Celje - nakit, ki vas spremlja vse življenje.
Ime Zlatarne Celje s tradicijo 160-ih let, temelji na lastnem
vrhunskem designu in visoki kvaliteti priz-nanih celjskih
zlatarskih mojstrov, ki cenjeno ročno proizvodnjo
dopolnjujejo s sodobno tehnologijo. Vrhunski srebrn, zlat in
briljantni nakit zna vedno znova osvojiti s prepoznavno
večno eleganco. Nakit Zlatarne Celje ne ustvarja izvirne
izdelali celoten projekt razsvetljave.
V Intra studiu so poleg obsežne ponudbe svetil na ogled
tudi efekti, ki jih lahko dosežemo z uporabo različnih virov
svetlobe.
Zato, da bi se vsaki stranki lahko posvetili stoodstotno,
vas prosimo za najavo obiska na telefonski
številki 01/547 65 08.

DECEMBRSKI DELOVNI ČAS
Od ponedeljka do sobote: 9h - 20h
Ob nedeljah: 10h - 15h
ter 24.12. in 31.12.: 10h - 15h

Trgovina URKO
URKO, slovenska znamka modnih oblačil
za ženske in moške.
Nekoč le kolekcije usnjenih oblačil, vsebujejo danes vse
kar sooblikuje popoln izgled sodobnega, urbanega človeka.
Jeans, lanena oblačila, pletenine, majice, srajce, že
tradicionalno usnje in galanterija, vse do odgovarjajočih modnih dodatkov, so izdelki kakršne nam narekuje
modni trenutek upoštevaje potrebe po udobju in uporabi
naravnih materialov, v idealnem preseku med ceno in
kvaliteto.
URKO trgovine ponujajo vedno nova presenečenja, popuste in ugodnosti. Lastno ponudbo smo dopolnili tudi s
torbicami in drobno galanterijo uveljavljene, damske blagovne znamke BETTY BARCLAY.

Nova INFO TOČKA
v pritličju dvorane A.
informacije o trgovinah in njihovi ponudbi
informacije o dogodkih in prireditvah
vpis v Klub BTC City
promocijsko gradivo BTC Cityja
prodaja darilnih bonov BTC City in Atlantis
prodaja vstopnic sistema Eventim

Delovni čas INFO TOČKE:
od ponedeljka do petka od 12. do 20. ure
in ob sobotah od 9. do 20. ure,
ter ob nedeljah v mesecu decembru od 9. do 17. ure.
Kontakt:
telefon: (01) 585 22 22
in e-pošta: infotocka@btc.si.

Odslej lahko v Pivnici Kratochwill
najamete sobo za zaključene družbe,
ki sprejme do 60 ljudi.
Vabimo vas na novoletne
zabave, ob petkih in
sobotah pa pri nas igra
živa glasba.
Slastne pizze
iz krušne peči.
Ponujamo izbrana
buteljčna vina
in posebno
ponudbo hrane.
Dnevno nudimo odlične malice in kosila.

V Pivnici Kratochwill lahko poleg pivskih
jedi uživate tudi v odličnih okusih solatnih
krožnikov (z dimljenim lososom, škampi,
puranom) in številnih drugih dobrotah.

Dogodki v BTC Cityju
www.btc-city.com

Izbrano je ime novega Bowling centra v BTC City Murska Sobota

Na bowling v Kegl City

M

ed tremi predlogi za ime novega
Bowling centra, ki so se v hudi konkurenci (preko 300 prispelih predlogov) uvrstili v finale, so preko spleta izglasovali

Murska Sobota. V 19 dneh, kolikor je trajalo
glasovanje za tri finalne predloge, smo prejeli
preko 1000 glasov. Med predlogoma, ki sta se
ves čas glasovanja izmenjevala na prvem
mestu, je v zadnjem dnevu prejel največ glasov
Kegl City in tako postal ime novega Bowling
centra.

Nagrajenci:
glavno nagrado v vrednostnih bonih BTC City
v višini 500,00 EUR prejme Andrej Š.
drugo in treto v vrednostnih bonih BTC City
v višini 100 EUR prejmeta Matej D. in Jan Š.
Med vsemi, ki so glasovali za ime novega Bowling centra in se včlanili v Klub BTC City, smo
izžrebali 5 srečnežev, ki bodo prejeli praktično
darilo.

Nagrajenci so:

Foto arhiv BTC City

Luka P. iz Grosuplja,
Dejan A.iz Šenčurja,
Tatjana M. iz Ljubljane,
Tanja G. iz Puconcev in
Nina V. iz Murske Sobote

ime Kegl City. Tako se je končalo glasovanje za
ime novega Bowling centra, ki raste v BTC Cityju

Na natečaju za izbor
najboljši logotip za
novi Bowling center v
BTC City Murska Sobota – Kegl City, je
zmagalo podjetje
Design d.o.o..

Vodno mesto Atlantis
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www.btc-city.com

Atlantis vnovič absolutni
zmagovalec akcije:
Slovensko naj kopališče
2007
e iščete pravi kotiček za užitek in sprostitev, je pravo mesto Vodno mesto Atlantis - eno izmed najsodobnejših in
največjih evropskih vodnih mest.
Pestri ponudbi je piko na i v poletnih mesecih
dodal še zunanji otroški bazen za najmlajše in
nov kozmetični salon z bogato ponudbo pedikur, manikur, nege obraza in telesa. Na slavnosti
ob zaključku akcije Slovensko naj kopališče 2007
v Rogaški Slatini je kristalno skulpturo morske
deklice za zmagovalca kopališč prejelo Vodno
mesto Atlantis, ki je ta naziv osvojilo že drugič
zapored.

Č

Preživite najlepše trenutke v
Atlantisu

že. V Termalnem templju se lahko od ponedeljka do petka ob 10. uri prepustite vodni telovadbi - varni obliki vadbe, ki je zelo primerna za
starejše, rehabilitacijo po poškodbah in povečanje gibljivosti telesa in motoričnih sposobno-

Praznična
harmonija
okusov
den izmed čarov božično-novoletnih praznikov je poleg odpiranja
daril, vonja po sveže zapadlem
snegu in vrveža na cestah tudi pestra
kulinarična ponudba gostincev. Prav tako
pripravljajo v Restavraciji City v 13. nadstropju poslovne stolpnice BTC.
V veselem decembru se boste lahko v
prijetnem okolju, ob prijazni postrežbi in
bogati kulinarični ponudbi sprostili v Restavraciji City. Zavedajo se, kako je lahko december zaradi številnih opravkov pred

E

koncem leta stresen, zato svoje goste razvajajo ne le z okusno hrano, temveč tudi z
raznimi zabavami. Poskrbijo za praznovanja
za zaključene družbe, pogostitve poslovnih
strank, prednovoletne zabave in podobno.
Sicer pa lahko okusno hrano in dobro pijačo
preizkušate ob delovnikih med pol osmo
zjutraj in šesto zvečer, v decembrskih predprazničnih dneh ob predhodni rezervaciji pa
tudi v večernih urah. Za obiske ob sobotah
in nedeljah se lahko posebej dogovorite.

Dobra hrana, dober praznik

Božično-novoletni jedilnik nad največjim nakupovalnim mestom je bogato založen s
številnimi dobrotami za vse okuse. Kot nalašč za razvajanje brbončic v prazničnem
sti. Prenapete in preutrujene mišice lahko pod
spretnimi prsti masažnih mojstrov sprostite na
tradicionalnih tajskih masažah. Lahko bi rekli, da
tajska masaža vzpostavlja vez med fizičnim in
duhovnim svetom človeka. Njena edinstvenost
je tudi psihološko in energijsko odpravljanje strupov iz telesa.
Ravnotežje med čuti in čustvi predstavlja Dežela savn, kjer poskrbijo za zdrav duh v zdravem
telesu. Čar dežele savn je v bogatem programu, ki ga izvajamo v dvanajstih tematskih sav-

Foto arhiv Atlantis

Foto arhiv BTC City

Aktivno sprostitev v Vodnem mestu Atlantis si
lahko privoščite v mrzlih decembrskih dneh in
razveselili se bodo tudi večjih skupin. Če bi želeli
s sodelavci, prijatelji ali družinskimi člani preživeti
poseben dan v predajanju vodnim užitkom v
objemu Vodnega mesta Atlantis, pokličite
telefonsko številko (01) 585 21 00 in se dogovorite za posebne programe ali sindikalne zabave.
Če ne veste, kaj bi svojim najbližjim podarili za
darilo ob praznikih, Atlantis ponuja rešitev z
darilnimi boni. Prepuščanju vodnim užitkom,
savnam, masažam in kozmetičnim storitvam se
namreč ni mogoče upreti.

plavanja in potapljanja poskrbijo, da se lahko
vaši otroci med počitnicami pod budnim očesom animatorjev kopajo in zabavajo v bazenih
Sveta doživetij. Celodnevno počitniško varstvo
poteka od 7. do 17. ure. Otroci se skupaj vozijo
po zavitih toboganih, telovadijo, skačejo čez
valove, plavajo po vodni reki skozi vodno jamo,
igrajo različne vodne igre in ustvarjajo v različnih
delavnicah, kjer se naučijo marsikaj novega.
Med bivanjem v Vodnem mestu Atlantis dobijo
tri obroke, ki so vključeni v ceno počitniškega
varstva. Vsak dan je ena ura namenjena učenju
plavanja, čaka pa jih tudi enkratno podvodno
presenečenje! V Atlantisu se lahko naši obiskovalci naučijo plavati. Vodna aerobika je oblika
skupinske vadbe z mnogimi pozitivnimi učinki.

Praznik tudi za vaše brbončice

Nešteto možnosti

Svet doživetij ponuja nepozabno vodno dogodivščino v bazenu z valovi, v hitri reki, z igrali v
otroškem bazenu, vrhunec pa doseže s spustom po toboganu s črno luknjo. Mokro zabavo
lahko nadaljujete na vodnem trampolinu, vodni
tubi ali pa se s prijatelji pomerite v vodni košarki
ali vaterpolu. Prav tako je ločen pustolovski del
za najmlajše, kjer lahko na vodnih igralih pustijo
prosto pot domišljiji in uživajo v vodnih vragolijah. Organizirano počitniško varstvo ter tečaji

Zaradi vodnega, telesu prijaznega okolja je
primerna za vse generacije: dobro telesno pripravljene posameznike in začetnike, saj omogoča individualno prilagoditev intenzivnosti. Velika
posebnost naše ponudbe so gotovo potapljaški
tečaji po mednarodni licenci PADI.
Notranji mir in sprostitev doživite v Termalnem
templju, kjer vam kaskadne kopeli, napolnjene s
slano vodo, razvajajo duha in vam prikličejo
kanček nostalgije po morju in sprostitvi. K temu
pripomorejo tudi razne zračne in vodne masa-

nah, razvajali vas bomo s čokoladno savno,
blatno savno, mediteransko terapijo, terapijo s
soljo in medom, aromaterapijami za pomiritev
in ublažitev napetosti, zdravilno zvočno kopeljo z
gongom in nudistično plažo. Čokolada ni le
kulinarični užitek, ki nas pomiri s svojim okusom
in se ji nikakor ne moremo upreti. Polna je hranljivih snovi, in verjemite, da blagodejno delujejo na kožo. V Deželi savn lahko čare čokolade
preizkusite na svoji koži. Čokoladna savna je
nepozaben dogodek, saj se stopite s čokolado.
Vaša koža postane po savnanju gladka in
prepojena s hranljivimi snovmi, čustva pa več
kot izpolnjena.

času vam ponujajo goveji carpaccio, šampinjone in pečen mlad sir, telečji medaljon z
jurčki in slane skutne štruklje, biftek z zelenim
poprom in pečeno polento, rezine rostbifa v
omaki iz konjaka z rjavim rižem z vitlofom,
morski list s šampinjoni in bučkami, krompir z
zelišči in še bi lahko naštevali. Tudi za sladkosnede bodo pripravili okusne dobrote in le
težko se jim boste uprli. Zapeljali vas bodo s
sadjem, odetim z vročo čokolado, s strjenko
z gozdnimi sadeži, višnjevim, skutinim zavitkom in raznimi tortami. Ob izbrani hrani vam
bodo postregli vino, ki bo v harmoniji s hrano popestrilo vzdušje. Za prednovoletne zabave bodo pripravili poseben jedilnik, ki
vam ga bodo postregli ob svečanem pogrinjku.

Za zdravje in užitek
www.btc-city.com

Recept meseca

Kulinarični natečaj
BTC Cityja
Č
e že zjutraj ali še preden zvečer ležete
v posteljo, razmišljate, kaj boste naslednji dan pripravili za kosilo, in radi pripravljate vedno nove jedi, vas vabimo, da nam
svoj recept pošljete na naslov info@btc-city.si.
Vsak mesec bomo zbirali izvirne zdrave recepte
jedi, ki jih najraje jemo v določenem mesecu.
Najboljše pa seveda tudi nagradili.

Najbolj domiselne recepte objavljamo na naši
spletni strani www.btc-city.com.
Zato, dragi ljubiteljski kuharji, skuhajte kaj dobrega in če so si vaši bližnji ob tem obliznili prste,
nam pošljite svoj recept in fotografijo jedi. Morda boste med zmagovalci ravno vi …
Recept meseca oktobra nam je poslala Marija
Pišek iz Trbovelj.

Recept meseca
AJDOVA TORTA S KISLIM ZELJEM
Za palačinke potrebujemo:
0,5 kg ajdove moke
0,5 l mleka
3 dl piva
5 jajc
sol, nariban muškatni orešček
S paličnim mešalnikom zmešamo sestavine
in spečemo palačinke, ki jih shranimo
na toplem.
Nadev I:
0,5 kg ajdove moke
manjša čebula
sol, mleti poper
Na sesekljani čebuli z malo maščobe
prepražimo mleto meso, ki mu dodamo sol in poper.
Nadev II:
0,5 kg kislega zelja
lovorov list
3 stroke česna
poper
Na žlici oljčnega olja dušimo kislo zelje,
dodamo sesekljan česen, lovorov list in poper,
sproti zalivamo z vodo, da se jed ne prismodi.

cept smo
Izbrani re
z darilnim
nagradili
City v
bonom BTC vrov.
20 e
vrednosti

Nadev III in hkrati preliv:
žlica margarine
2 stroka česna
peteršilj
15 dkg gorgonzole
25 dkg kisle smetane
1 rumenjak
poper

PRIPRAVA:
Na margarini prepražimo sesekljan česen, da zadiši, dodamo malo sesekljanega peteršilja in
na kocke narezano gorgonzolo. Ko se razpusti, dodamo kislo smetano, na rahlem ognju mešamo, na koncu pa vmešamo še rumenjak in poper.
Nato začnemo sestavljati torto. Na vsako palačinko razporedimo dušeno kislo zelje z mletim
mesom in malo omake iz gorgonzole, pokrijemo z naslednjo palačinko in ponovimo postopek. Zaključimo s palačinko, ki jo namažemo z omako iz gorgonzole in okrasimo s polovicami
orehovih jedrc. Torto lahko jemo tudi hladno. Jed je nasitna in primerna za hladne zimske dni.
Palačinke, ki nam ostanejo, lahko porabimo naslednji dan za sladico in jih namažemo z marmelado.
Dober tek!

By American

Šmartinska 152,
dvorana A (spodnja etaža),
1000 Ljubljana,
Telefon (01) 585 27 59

NAJVEČJA IZ
BIRA

svečanih ženskih in moških oblek
svečanih oblačil za otroke od 0-16 let
svečanih čevljev in torbic ter modnih dodatkov
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Modno v BTC Cityju
www.btc-city.com

Moj novi jaz

urejenost
V

prednovoletnem času so ljudje še posebej radi urejeni. Sploh v službi, ob
praznovanju konca uspešnega delovnega leta in navsezadnje tudi doma, ko se ob
različnih praznikih za mizo zbere ožji del družine.
Tako smo za zadnjo letošnjo preobrazbo izbrali
Ljubljančanko Nino, ki je sicer zaposlena na info
točki BTC, kjer vam prijazno posreduje vse informacije o nakupovalnem središču, obenem
pa prodaja tudi darilne bone za BTC City in
Vodno mesto Atlantis.
Frizura in ličenje
Rdečelaska, ki bo kmalu dopolnila 21 let, še
nikoli ni doživela preobrazbe in si niti malo ni

predstavljala, kako je vse skupaj videti. Najprej
se je prepustila spretnim škarjam frizerja Matjaža
Kamenariča, ki je pred kratkim v spodnji etaži
Emporiuma odprl nov frizerski salon Kamn Hairconstruction. Nina je bila še pred preobrazbo
nezadovoljna s svojo pričesko in zato toliko bolj
odločena, da mora z njo nekaj morala narediti,

Svojo fotografijo, telefonsko
številko, naslov in nekaj besed o
sebi pošljite na naslov BTC, d. d.,
Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, s
pripisom Moj novi jaz. Vsak mesec
bomo nekoga izžrebali in ga
oziroma jo prepustili rokam
naših strokovnjakov.

zato je preobrazba prišla kot po
naročilu. "Že prej sem imela rdečkasto barvo las, zato mi je Matjaž znova
nadel rdečo barvo, a tokrat odtenek, ki mi je
zares pisan na kožo. Najbolj sem bila razočarana nad svojim frfrujem, ki je bil katastrofalen.
Zdaj mi je mojster naredil odličnega in po-dal
zanimiv nasvet, kako naj si ga oblikujem s prsti,
brez glavnikov in ostalih pripomočkov, saj tako
dosežem najboljši učinek," pove Nina, ki bo
zagotovo še prišla na frizerski stolček že izkušenega Matjaža Kamenariča.
"Vsaka preobrazba pomeni svojevrsten izziv za
frizerja. Njene tanke, rahlo valovite lase sem
osvežil z modnimi rdečimi toni v treh odtenkih, ki
se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Večplastno striženje z asimertičnimi linijani omogoča večjo razgibanost frizure in lažje oblikovanje,
ko se bo frizirala sama. Obrazni del je postrižen
krajše, da pridejo do izraza oči in ustnice, ki so
že same po sebi lep nakit vsake ženske," pa
strokovno svoje delo opiše Matjaž. Ker ima Nina
že naravno precej lepo kožo in tudi sicer ličil ne
uporablja veliko, ne potrebuje pretiranega ličenja, zato so ji samo nekoliko bolj poudarili oči,
da je obraz skupaj s frizuro zaživel v novi podobi.
Obleke
Nina se najbolje počuti v športnih in nekoliko
širših udobnih oblačilih. Tudi v službi najraje nosi
črne hlače ali kavbojke. Stilistka iz Emporiuma jo
je ravno zaradi dobrega počutja odela v udobna, a še vedno športnoelegantna oblačila.
"Ker Nina nerada nosi krila, smo ji izbrali kavbojke, za zgornji del pa zlat top s kamenčki, ki je
več kot primeren za praznične dni." Obenem je
Nina v Emporiumu oblekla tudi pleteno jopico z
zlatimi nitkami, obuli pa so jo v modne čevlje z
visoko peto, česar Ljubljančanka sicer ni vajena.
"Ker največkrat obujem superge, je bil res zanimiv občutek nositi tako visoke pete," navdušena
zaupa Nina, ki enkratne izkušnje še dolgo ne bo
pozabila.

Nasvet za vsakogar
V Emporiumu pa so samo za vas izbrali nekaj nasvetov, kako ste lahko prednovoletnem času
videti popolno. Prvi nasvet je večna črna obleka. Skorajda vsaka ženska ima v omari črno oblekico, ki je vedno modna. Še posebno modna je letos plasirana kreacija. Drugi nasvet pa je
rdeča barva, ki že sicer velja za zaščitni znak v prednovoletnem času. Predlagajo rdečo tuniko z
bleščicami v kombinaciji z oprijetimi hlačami ali pajkicami. Kot tretji nasvet vam ponujajo pleteno srebrno majico in krilo iz sijočega materiala, ki veljata za več kot odličen par. Ob ponujenih
nasvetih ste tako z malce domišljije lahko popolne in na koncu več kot zadovoljne.

tunika SISLEY

75

,90 EUR

uhani
DOROTHY PERKINS

9

jopica TOPSHOP

46

,00 EUR

zapestnica
DOROTHY PERKINS

majčka TOPSHOP

53

15

,00 EUR

torbica
PENNY BLACK

85

71

,90 EUR

potem

čevlji SISLEY
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,90 EUR
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,90 EUR

torbica SISLEY

37

,90 EUR

majčka
MISS SELFRIDGE

46

,90 EUR

,00 EUR

torbica EVANS

15

krilo MORE&MORE

,00 EUR

,90 EUR

obleka SISLEY

12
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,90 EUR

prej

verižica
DOROTHY PERKINS

hlače STEFANEL

,00 EUR

hlače MORE&MORE

torbica SISLEY

23

,00 EUR

Foto Bomba

Praznična

Si želite
spremembo?

61

,90 EUR

,00 EUR

Pritličje dvorane A
Največja izbira in
res ugodne cene
zlatega in srebrnega
modnega nakita
Telefon: 585 26 12

