MEGA POPUSTI
v soboto, 24. 5. od 9. do 20. ure
v nedeljo, 25. 5. od 9. do 18. ure
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Uvodnik

Dobimo se na festivalu
nakupov in zabave
V maju smo končno dočakali obilo toplih sončnih žarkov, ki so v nas zbudili
dobro voljo, veselo razpoloženje in željo po druženju z družino in prijatelji. BTC
City je kot nalašč za sproščeno druženje z našimi najbližjimi in preddopustniško nakupovanje. Za zvrhano mero dobre volje in zabave bomo vnovič
poskrbeli na največjem festivalu nakupov in zabave v Sloveniji.
V ljubljanskem BTC Cityju se dobimo 24. in 25. maja. Za pester glasbeni
program bo v soboto poskrbel Lepi Dasa, osrednji glasbeni dogodek pa bo
večerni koncert skupine Colonia. V nedeljo pa vas bodo zabavali trio Popera ter Werner in Brigita. Ne zamudite zabave, športa ter ugodnega nakupovanja z mega popusti, druženja z družino in prijatelji. Poskrbeli bomo tako
za najmlajše, kot tiste malo starejše, svoj kotiček boste v BTC Cityju našli prav
vsi. Od tistih, ki ljubite šport in zabavo, do željnih popustov in nakupovanja.
Kaj vse se bo dogajalo v BTC Cityju, preberite na straneh BTC Vodnika in na
spletni strani www.btc-city.com, 24. in 25. maja pa se nam pridružite na
prizoriščih Festivala nakupov in zabave v mojem mestu. Festival nakupov in
zabave pa se bo tako kot vsako leto doslej, odvijal tudi v BTC City Murska
Sobota in Novo mesto, kjer boste lahko nakupovali in se zabavali, vendar
samo v soboto, 24. maja.
Tokratna številka BTC Vodnika je kot nalašč za tiste, ki imate doma male nadebudneže. Predstavljamo vam namreč trgovine z otroško modo v BTC Cityju in vam prikazujemo, kako male princeske in gospodiče obleči po
ugodnih cenah in zadnji modi.
Topli majski dnevi so več kot primerni za obisk Vodnega mesta Atlantis, kjer
se lahko sproščate v številnih bazenih, savnah in na masažah, si privoščite
nego obraza v kozmetičnem salonu ali pa le lovite sončne žarke na nudistični plaži.
Vse do 15. junija bo v BTC Cityju gostoval veliki holandski lunapark, kjer se
bo zagotovo zabavala vsa družina.
Znova pa vas vabimo na junijski slovenski kolesarski praznik, Maraton Franja
BTC City, osredjo slovensko kolesarsko-rekreativno-tekmovalno prireditev,
ki se bo tudi letos začela in končala v BTC Cityju in znova pritegnila nekaj
tisoč kolesarjev, ki se bodo pomerili na 156 in 97 kilometrov dolgi progi po
Sloveniji. Za družine organizatorji pripravljajo 28 kilometrov dolgo preizkušnjo
po ljubljanski okolici, za najmlajše pa otroško preizkušnjo po BTC Cityju, dolgo
1,5 kilometra. BTC pa bo letos in naslednja tri leta tudi glavni pokrovitelj maratona Franja, na kar smo zelo ponosni. Franja je prav po zaslugi udeležencev, pokroviteljev in KD Rog v 27.letih na organizacijski ravni zanesljivo že
dosegla, če ne celo presegla raven podobnih evropskih najprestižnejših
kolesarskih maratonov. Na to kaže tudi vsako leto večja udeležba tako
slovenskih, kot tudi tujih kolesarjev. Do dne, ko je nastal ta uvodnik, je samo iz
Italije prijavljenih že 280 tekmovalcev. Ni kaj, kolesarstvo je v zadnjih letih
postalo poleg pohodništva najpogostejša in zdrava oblika preživljanja prostega časa, kar je vzpodbudno, če pomislimo, kako so bili še pred desetletjem le redki Slovenci naklonjeni kakršnikoli obliki rekreacije.
Pridružite se več kot stotisočglavi množici slovenskih rekreativnih kolesarjev!
Dobrodošli v BTC Cityju!

Maja Oven
odgovorna urednica

INFO TOČKA

v pritličju dvorane A.

BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana
telefon: (01) 585 13 15
www.btc-city.com
prodaja vstopnic sistema Eventim:

naklada: 200.000 izvodov
odgovorna urednica: Maja Oven

GLASBA

koncerti v Sloveniji in tujini

oblikovanje:
IMPAKTUM, d. o. o.
Dunajska cesta 51, Ljubljana
telefon: (01) 280 24 50

KULTURA

gledališče, opera, balet ...

ŠPORT

nogomet, košarka, rokomet, hokej ...

DRUŽINA

predstave za otroke ...

trženje:
BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana in
IMPAKTUM, d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana

DRUGO

razstave, sejmi ...

distribucija: Žurnal Media, DIS 21
tisk: Leykam
fotografija na naslovnici: Nicha, d. o. o.

Delovni čas INFO TOČKE:
od ponedeljka do sobote od 9. do 20. ure.
Kontakt:
telefon: (01) 585 22 22
in e-pošta: infotocka@btc.si
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Pestra izbira vseh vrst torb

Švicarska ura, vrhunska moda

Ure po zadnji modi Pred počitnicami po
novo torbo v Toko
v prodajalni
Bližajo se topli dnevi in vse več časa bomo preživeli na prostem. Vse pogosteje se bomo odSlowatch
pravili na izlete in si privoščili počitnice v toplih

Foto arhiv Slowatch

krajih. Da bomo brezskrbno uživali kjer koli in
nam bodo najljubše in najdragocenejše stvari
pri roki, nam v prenovljeni trgovini Toko ponujajo
pestro izbiro vseh torb in kovčkov. Trgovino bodo
odprli 23. maja v ljubljanskem BTC. Na ta dan
pripravljajo za vse kupce poseben 10-odstotni
popust ob odprtju na vse izdelke. Trgovina nudi
bogat izbor potovalnih kovčkov in poslovnih torb
programa Samsonite, nahrbtnikov, torb za prosti

Pri Calvinu Kleinu so zopet izdelali uro s samosvojim prepoznavnim videzom čistih linij. Za uro
ck hypnotic je značilna ovita oblika in popolnoma gladka zaobljena površina visokega sijaja. Gre za modni dodatek, ki je predvsem zapestnica vrhunskega dizajna, hkrati pa tudi visoko
kakovostna ura s švicarskim mehanizmom. Pravijo, da so navdih za oblikovanje te mojstrovine
iskali v znamenitem newyorškem nočnem klubu
iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja "Studio
54" in njegovem logotipu "Man in the Moon".
Ura je narejena iz plemenitega jekla, številčnico
pa prekriva safirno steklo, odporno proti praskam.
Cena: 230 EUR
Ure ck so na voljo v prodajalni Slowatch, BTC,
dvorana A, I. nadstropje (www.slowatch.si).

čas, drobno galanterijo, kot so denarnice, drobižnice in pasovi ter potovalne dodatke znamk
Samsonite in Lacoste ter Antler. Novost, ki jo
bodo ponudili v prenovljeni trgovini, so tudi usnjene damske torbice blagovne znamke Toko.
Lokacija: Trgovina Toko, dvorana A
Za dodatne informacije jih pokličite na
telefon (01) 523 32 03, veseli pa bodo tudi
vašega povpraševanja prek pe03@toko.si.

Maraton Franja BTC City 2008, 14. in 15. junij

Tudi letos rekordna udeležba
M

Lani se je v soboto in nedeljo podalo na različne
proge več kot 4500 kolesarjev. Maratona se je
udeležilo kar 282 tujcev iz sedmih različnih držav,
od tega je bilo kar 235 kolesarjev iz sosednje Italije.
Kolesarski praznik se je s programom začel že v
soboto, z Družinsko-šolskim maratonom kluba polet za vsakogar. Sobotnega maratona se je udeležilo 1581 kolesarjev: tako otrok kot njihovih staršev. Vsi udeleženci so prejeli medaljo, vse družine
s petimi ali več družinskimi člani pa tudi pokale.
Udeležencev pa je bilo po opazovanju še več,
saj je bilo opaziti veliko staršev, ki so prijavili samo

otroke, sebe pa ne.
V nedeljo sta se potekala še dva maratona.
Največ zanimanja je bilo ponovno za veliki maraton (156 km), ki se ga je udeležilo več kot 1900
kolesarjev, kar je za 18 odstotkov več kot leto
prej. Na Malem maratonu Franja (97 km) je štartalo skoraj 1000 kolesarjev, kar je za 53 odstotkov
več kot leto prej.
K tej številki pa je treba dodati še dobro stotnijo
malčkov, ki so se podali na pot okoli prizorišča v
BTC Cityju.
Za vse kolesarje in njihove spremljevalce je bilo
več kot dobro poskrbljeno, saj so na okrepče-

valnih postajah in na cilju med udeležence razdelili več kot štiri tone hrane in za več kot 15.000
litrov napitkov.

Foto arhiv BTC City

araton Franja BTC City bo naslednja tri
leta uradno ime največje rekreativnotekmovalne kolesarske prireditve pri
nas. Prireditev, ki v zadnjem času polni rubrike v
tisku tudi v tujini, je že lansko leto dosegla verjetno enega od vrhuncev izvedbe in števila udeležencev. Franja je ponovno potrdila sloves, ki si ga
je pridobila v zadnjih letih in bila ocenjena z najvišjo oceno tudi od opazovalca iz Mednarodne
kolesarske zveze (UCI). Iz leta v leto lahko na slovenskih cestah vidimo vse več ljubiteljev kolesarstva, zato ni nikakršno presenečenje, da se jih je
tudi na Franji zbrala tolikšna množica.

Maraton Franja
BTC City 2008

Na letošnji izvedbi maratona bo kar nekaj
novosti, ki bodo popestrile prireditev in udeležencem dale občutek ugodja.
Kot zanimivost lahko povemo, da se ponovno obeta rekordna udeležba iz Italije, saj
se je za AA TOUR prijavilo kar 290 posameznikov, kar je za dobrih 100 več kot lani. AA
tour postaja vedno bolj organizirano in prepoznavno točkovanje tudi v soseščini, kar
ima na naš maraton, ki je nekakšen začetnik v tem točkovanju, zelo pozitiven vpliv.

Zanimivosti in novice
www.btc-city.com

Pomladna osvežitev prodajalne SOCCX and friends

Obogatena ponudba modnih oblačil

V

Foto arhiv trgovina SOCCX

maju so se v trgovini SOCCX and friends
lotili spomladanskega čiščenja. Ponudbo
so dodatno obogatili z modnimi oblačili štirih
nemških blagovnih znamk, ki so namenjene
različnim starostnim skupinam. Gre za oblačila
čudovitih barv, modnih krojev ter lahkotnih materialov, ki se s svojim posebnim prepoznavnim
šarmom uveljavljajo kot najhitreje rastoče na
področju vsakdanje mode v Evropi. Blagovna

znamka SOCCX je namenjena mladim dekletom od 14. leta, ki se rade oblačijo modno in
športno. Zgornja starostna meja seveda ni
omejena. Blagovna znamka HRC je namenjena
ženskam od 25. leta, ki posegajo po bolj udobnih oblačilih, ki združujejo mladost in zrelost.
Blagovna znamka BEN HARPER je primerna za
fante od 14. leta, saj združuje športno razigranost ter željo po spremembah. Blagovna znamka CAMP DAVID pa je primerna za moške, starejše od 25 let, saj združuje poslovni in športni
duh v enem. V trgovini SOCCX and friends znajo
poskrbeti tudi za presenečanja, saj se kupci
lahko veselijo različnih popustov in ugodnosti.
Uvedli pa so tudi bonus kartice, s katerimi si
lahko prislužijo dodatne popuste pri naslednjih
nakupih.
Lokacija: dvorana A, zgornja etaža
Za dodatne informacije jih pokličite na
(01) 585 17 90 ali 041 791 900 ali pišite
na btc@marines.si, sicer pa obiščite njihovo
spletno stran www.marines.si.

Novo v BTC Cityju

Diagnostični center Clarus

S

pecialistične ambulante Diagnostičnega
centra Clarus opravljajo zdravstvene storitve že od leta 1993. Center je obiskalo prek
85.000 ljudi, ponudba zdravstvenih storitev diagnostičnega centra in samoplačniške ambulantne dejavnosti pa iz leta v leto narašča. V

Novo v dvorani A

Foto arhiv Velana

V dvorani A nakupovalnega mesta BTC se lahko
obiskovalci kmalu razveselijo nove ponudbe
modnega nakita, ki ga bodo od predvidoma
20. maja ponujali v trgovini 925 srebrnina. V
tednu, ko bodo odprli svoja vrata, si lahko kupci
obetajo 20-odstotni gotovinski popust. Z modnimi dodatki bogatimo svoj vsakdanji videz, ki
navsezadnje vpliva tudi na naše počutje. Tega

Foto arhiv Optika Clarus

Nakit v 925 srebrnini

mrežo zaposlenih in zunanjih sodelavcev je povezanih prek 30 različnih uglednih imen zdravnikov specialistov, ki opravljajo več kot 15 različnih
diagnostičnih storitev.
Ker vemo, kako pomembna je preventivna skrb
za zdravje, se je Diagnostični center Clarus preselil še bliže - v dvorano 9 v BTC Cityju. Na kar
400 kvadratnih metrih vas čaka nadstandardna
in visokokakovostna ponudba specialističnih
pregledov z naslednjih področij:

Velana v letošnjem letu praznuje 60 let
delovanja, bo prvih 60 kupcev prejelo praktično
darilo.
Lokacija: Trgovina Velana, dvorana A, najbližji
vhod je A3.
Za dodatne informacije obiščite spletno stran
www.velana.si ali pokličite (01) 541 23 58.

Do 40 odstotkov ceneje
se zavedajo tudi v trgovini 925 srebrnina, kjer
ponujajo nakit za vse okuse in priložnosti. Kupci
bodo lahko izbirali med pestro ponudbo srebrnega in jeklenega nakita. Poleg tega bodo
ponudili tudi paleto različnih srebrnih izdelkov.
Lokacija: dvorana A, nekdanja Zlatarna Jazbar
Za dodatne informacije jim lahko pišete na
elektronski naslov spiritus.doo@siol.net.

Novosti v dvorani A

7 let Koloseja in 3 leta Arene Vodafone live!

Popusti na
pletenine v Rašici

Skupaj 10 let zabave!
jubljanski Kolosej v maju praznuje že svoj
sedmi rojstni dan. Če k temu prištejemo
še tri leta zabaviščnega centra Arena Vodafone live! skupaj dobimo deset let zabave!

L

Dvorana A v nakupovalnem mestu BTC bo od
22. maja bogatejša za trgovino Rašica, ki izdeluje vrhunske pletenine. Za njihove izdelke so
značilni visokokakovostni materiali, odlična izde-

lava ter vrhunski dizajni. Pletenine modnih barv
so primerne za vse okuse in denarnice. Čeprav
se je zima že poslovila in se bližajo topli meseci,
pa ne smete zamuditi popustov v tednu odprtja, torej od 22. do 29. maja, ko bodo nekateri
izdelki znižani tudi do 40 odstotkov.
Lokacija: Trgovina Rašica, dvorani A, pritličje,
prostor 38.
Za dodatne informacije obiščite spletno stran
www.rasica.si ali pokličite (01) 585 22 66,
veseli pa bodo tudi vašega povpraševanja
prek info@rasica.si.

Foto arhiv Kolosej

Po nove zavese v Velano
Velana, mednarodno tekstilno podjetje, že
skoraj 60 let opremlja domove z zavesami in
skrbi za udobno počutje v različnih prostorih.
Svoje izdelke in storitve želijo približati tudi
obiskovalcem nakupovalnega mesta BTC, zato
so konec aprila odprli trgovino v dvorani A pri
vhodu A3. Poleg pestre ponudbe zaves, ki sledi
najnovejšim modnim smernicam, bodo kupci
deležni celovite storitve od svetovanja, izmere,
šivanja in montaže na domu. V pomoč vam
bodo tudi prijazne prodajalke, ki bodo skrbele,
da bodo vaše ideje zaživele, da bo vaše
bivanje v družbi zaves čim bolj prijetno. Ker

Interna medicina
Dermatologija
Urologija in ultrazvočna diagnostika sečil
Dopplerski pregled ožilja
Meritev kostne gostote (osteoporoze)
Kardiologija
Okulistika in optika
Gastroenterologija
Ortopedija
Pregled dojk, mamografija
Ginekologija
Nevrologija
Laboratorijske preiskave krvi in urina
Medicina dela, prometa in športa
Priprava analiz in ocen v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu
Sistematski menedžerski pregledi
Zahtevnostni programi A, B in C
Nadstandardnim menedžerskim pregledom so
namenjeni zasebni prostori, opremljeni z internetnim dostopom, da lahko delate tudi med
čakanjem. V kratkem se bo dejavnost še razširila
z operacijsko sobo za manjše posege in dopolnila seznam ambulant in dejavnosti, ki bodo še
dodatno poskrbele za celostno storitev - vse na
enem kraju.
Ker "Z ljubeznijo skrbimo za vaše zdravje!"
Obiščite nas v dvorani 9 ali nas pokličite na
telefon (01) 200 09 10.

Praznovanje poteka ves mesec maj. Začelo
se je v soboto, 17. maja, ko je na ploščadi
pred Kolosejem potekala zaključna prireditev
celoletnih aktivnosti pod naslovom Z glavo na
zabavo, ki jo izvaja generacija Nulanula. Ob
žonglerjih, čarovnikih, improligaših so se pred-

staviti tudi igralci vedno bolj znane in atraktivne igre s frizbijem. Gre za člane športnega
društva Frizmi, ki so se v italijanskem Riminiju v
marcu udeležili svetovnega ekipnega prvenstva v Ultimate frizbiju na mivki. Zabavno sobotno druženje je zaključil še koncert Trkaja.
Dogajalo se bo še ta vikend (v soboto in
nedeljo, 24. in 25. maja), ko bodo pred Kolosejem postavljena igrala, v zabaviščnem
centru Arena Vodafone live! pa se bodo lahko
vsi plesni navdušenci pomerili v znanju plesa
na posebnem plesnem odru. Zadnja prireditev pa bo potekala v petek, 30., in soboto,
31. maja, ko se boste lahko zabavali v Heinekenovem ledenem svetu, kjer ne bo manjkalo
dobre glasbe. Vljudno vabljeni.
Prav v času praznovanja pa bo prišel na velika
platna Koloseja tudi letošnji najbolj pričakovani
film - četrto nadaljevanje Indiane Jonesa z nepozabnim Harrisonom Fordom v glavni vlogi.
Film si bo od 22. maja mogoče ogledati v
Koloseju in v dvorani XpanD v digitalni verziji.
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Vodno mesto Atlantis
www.btc-city.com

Atlantis Naj kopališče 2007

Glasujte za naj kopališče
Ekipa radijske oddaje "Dobro jutro,
Slovenija" je tudi letos pripravila akcijo,
v kateri bodo lahko obiskovalci izbrali
svoje naj kopališče, njihovo glasovanje
pa bo nagrajeno z lepimi nagradami.
Glasujete lahko na strani
www.dj-slovenija.si in sicer postavka
4 - Vodni parki.
Lansko leto je bilo Vodno mesto Atlant
absolutni zmagovalec akcije "Naj
kopališče 2007", kar dokazuje kvaliteto
in prizadevnost celotne ekipe. Skupaj
dokažimo, da smo tudi letos najboljši.
Glasujte za Naj kopališče 2008!

Nova termina prilagajanja dojenčkov na vodo

Kozmetični salon Atlantis

Namen tečaja je dojenčke in malčke čim bolje prilagoditi na vodo in jih
naučiti osnovnih gibov v vodi. Dojenčki so lahko na začetku v vodi 15 minut, kasneje pa se čas podaljšuje po 5 minut, vendar do 30 (dojenčki) oziroma največ 45 (malčki) minut. To je predvsem zaradi njihove preobčutljive kože na vodo in pa zaradi drugih zdravstvenih razlogov (prehlad idr.).

V objemu Vodnega mesta Atlantis je zunanjim gostom in gostom Atlantisa na voljo
salon, v katerem usposobljeno osebje opravlja nego telesa. Če se še niste pripravili na
sončno in vroče poletje, je zdaj pravi čas.
Obiščite Kozmetični salon Atlantis, v katerem nego obraza izvajajo z naprednimi
preparati Dermalogica. Primerna je za vse
tipe kože, preparate pa lahko po predhodnem posvetu s kozmetičarko uporabljate
tudi doma za nadaljnjo nego.
Lepe roke so vaše ogledalo. Nega v obliku
manikure v kozmetičnem salonu Atlantis
vključuje oblikovanje nohtov in obnohtne
kožice. Ponujajo vam naravno nego rok in
nohtov za zdrav in lep videz.
S pedikuro Gehwol bodo poroženela koža
na petah, vraščeni nohti in otiščanci le še
preteklost. V kozmetičnem salonu Atlantis
vam uredijo tudi nohte in jih po vaši želji nalakirajo.
Po negi obraza, manikuri in pedikuri si privoščite še nego telesa, depilacijo, limfno
drenažo ali body wrapping, po katerih se
boste počutili kot prerojeni in pripravljeni na
brezskrbno poletje.
Kozmetični salon je odprt vsak dan od
10.00 do 22.00, vse dni v letu. Naročanje
na telefon: (01) 585 21 22, e-pošta:
kozmetika@btc.si

CENA TEČAJA:
- 10 urni tečaj 96,00 EUR
(v dveh obrokih: 2x 52,50 EUR)

VEČ INFORMACIJ:
www.aquamania.si,
info@aquamania.si,
tel. 01/ 585 20 80 ali 051 396 730

Tečaji potekajo enkrat tedensko.

Zeleno je moje mesto

SPONZOR - BY AMERICAN

www.btc-city.com

Nova ozelenitev
na Aleji mladih
V

mesecu maju bo v BTC Cityju izvedena druga od akcij v okviru projekta
Zeleno je moje mesto. BTC je projekt
zasnoval z dolgoročnim ciljem oblikovanja in
postopnega ozelenjevanja prijetnih, atraktivnih
in funkcionalnih zelenih površin na območju
BTC-ja.
Obiskovalcem BTC Cityja se bo na ogled postavil nov ambient pri Aleji mladih in bo obarvan s cvetjem in rastlinjem v roza, modrih in
vijoličnih barvah.
Roza barva simbolizira ljubezen, toplino in
nežnost in se dopolnjuje z lokacijo na Aleji
mladih, na kateri skozi vse leto potekajo različ-

ne športne aktivnosti, kot so odbojka na mivki,
nogomet na mivki, hokej na ledu, drsanje itd.
Modra barva simbolizira mir in harmonijo in
deluje sproščujoče. Opazovanje modre barve
človek pomirja, omogoča sanjavost in koncentracijo.
Vijolična barva pa je barva domišljije, izraža
ekstravagantnost in pričara razkošje in skrivnostno vzdušje.
Ozelenitev lokacije na Aleji mladih bo simbolizirala barve ljubezni, miru in domišljije.
Vse te občutke želimo vnesti v okolje na območju BTC Cityja in s tem obiskovalcem pričarati trenutek dobrega počutja in sprostitve.

By American, Šmartinska 152, dvorana A (spodnja etaža), 1000 Ljubljana, Telefon (01) 585 27 59
By Amarican, Dolenjska cesta 74, 1000 Ljubljana, Telefon (01) 427 32 07

www.zorga-tradecompany.si

Največja
Foto arhiv BTC City

izbira
svečanih

Zeleno je moje mesto na spletnem naslovu: www.zelenojemojemesto.si

SPREJEM ODLIČNIH TELOVADCEV

ženskih

Za Mitjo in Aljaža
V

in moških
oblačil
ter
svečanih
oblačil
KRST
OBHAJILO

SUPER CENA

deški komplet 5 kosov:
suknjič
hlače
telovnik
srajčka
metuljček
ali kravata

od 0
do 15 let.
že od

družbi BTC d.d. smo ponosni na
vrhunske slovenske športnike. Vedno znova nas s svojimi odličnimi
rezultati razveseljujeta telovadca Mitja Petkovšek in Aljaž Pegan. Tako smo veseli, da
smo lahko v čast njune zlate oziroma bronaste kolajne z evropskega prvenstva priredili
športno-poslovno svečanost. Dogodek sta
povezovala Tone Fornezzi - Tof in Pia Pustovrh,
s svojim prihodom pa je telovadca počastil
tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran
Janković. Župan je v šali dejal, da sta nas
Mitja in Aljaž že pošteno razvadila s svojimi
uspehi in da imajo zaradi njiju sladke skrbi
tudi v protokolu MOL. Za njune odlične nastope so jima namreč podelili že vsa priznanja in spominke, ki jih namenjajo svojim
meščanom. S posebnim darilom je evropskega prvaka na bradlji in tretjeuvrščenega
na drogu presenetil tudi predsednik družbe
BTC d.d. Jože Mermal.

65

eur

Foto: arhiv BTC City

za otroke

Obiščite portal

BTC Ljubljana,
Šmartinska 152, hala 6 (poleg avtopralnice)
Odpiralni čas: pon.-sob.: 9.00 - 20.00 ure,
v nedeljo zaprto
Tel.: 01/585-20-98,

TUKANOV
SUPER
BONUS

Pri vsakem nakupu
v vrednosti nad 50 eur
vam podarimo kupon

TUKANOV SUPER BONUS
s katerim imate pri nakupu
v naslednjih 14 dneh
10 % popusta
ob predložitvi računa in kupona.

Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za artikle, ki so v akcijski ponudbi!
Akcija velja v mesecu aprilu in maju 2008!
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Nakupujemo v BTC Cityju
www.btc-city.com

TRGOVINA GEOX
Dvorana A, pritličje
Telefon: (01) 585 17 76
e-naslov: info@eurosport-trade.si
www.geox.com
Blagovna znamka Geox je na svetovnem trgu
prisotna že več kot 50 let. Sledi modnim smernicam, predvsem pa prisega na udobje in
ugodje vaših nog. GEOX je obutev, ki diha. Po-

Trgovine z otroškim
programom v dvorani A

TRGOVINA BETI

TRGOVINA STONOGA

Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 523 16 25
www.beti.si

Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 585 15 37
fax: (01) 585 15 37
e-naslov: ariana.kajdiz@siol.net
Pestra izbira obutve za otroke za vse letne čase:
ortopedski čevlji za najmlajše, modna obutev za
mlajše in najstnike, športna obutev, šolski copati
in copati za dom, krzneni copati, obutev za pla-

V prodajalni BETI lahko najdete otroško spodnje
perilo, spalni program in kopalke od dveh let
dalje. Ponujajo tudi oblačila iz pletiva ter športna
oblačila.

V trgovini CHICCO vam nudijo vse za otroke od
0 do 8 let:
osnovni program za hranjenje in nego dojenčkov ter otrok;
program zanimivih igrač, ki pomagajo otroku
spoznavati svet;
svojih malčkov. Za vas so skrbno izbrali najkakovostnejše in najprivlačnejše izdelke: vrhunsko
otroško opremo, ki bo zagotavljala varnost vašega malčka na vsakem koraku, najbolj domiselne didaktične igrače, ki ga bodo popeljale v
svet učenja skozi igro, nežne kozmetične izdelke,
ki bodo varovali otroško kožo, pohištvo, ki bo
pričaralo pravljico v otroško sobo, mehka oblačila ter male, a nepogrešljive pripomočke, ki
vam bodo olajšali vsakdan.

TRGOVINA IANA
Dvorana A, zgornje pritličje
Telefon: (01) 585 17 55
e-naslov: dusa@colby.si
www.iana.si
Na 140 kvadratnih metrov površine lahko izbirate
iz kompletne kolekcije blagovne znamke IANA.
Vaša princeska bo v trgovini Iana postala prava
mala navihana gospodična. Ravno tako lahko
mali gospodiči izberejo obleke prav za vse prilo-

žo in obutev za sneg, ortopedski natikači, cokli
ter copati.

TRGOVINA CLARK KIDS
Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 585 16 48
www.clark.si

niki, risanke ter igrače za zunanjo uporabo. Pestra izbira radijsko vodenih igrač in vozil na baterijski pogon.

TRGOVINA ALOOO
Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 585 16 46
Ponujajo otroški program že za dojenčke. Izbirate lahko med nešteto barvnimi kombinacijami
Chicco svoboda gibanja - otroški vozički,
avtosedeži, stolčki za hranjenje …;
kakovostna otroška zunanja igrala Casa
Garden, ki vključujejo tobogane …;
kozmetiko z novo linijo Sensitive za občutljivo
kožo otrok;
lastno kakovostno otroško obutev;
otroška oblačila za dojenčke in otroke.

TRGOVINA SPORT 2000
Dvorana A, zgornje pritličje
Telefon: (01) 585 15 33, (01) 585 15 27
fax: (01) 585 15 33
e-naslov: sprosti.cas@sport2000.si

Zadnji modni trendi po izjemnih cenah. Modne
zapovedi v vseh barvah in velikostih. Pester izbor
tako dečke in deklice. Njihova moda bo rasla z
vami in vam vsak dan polepšala z novimi barvami.

TRGOVINA BENETTON
Dvorana A, pritličje
Telefon: (01) 585 17 74
e-naslov: info@mpoint.si
www.mpoint.si
Trgovina BENETTON je namenjena vsem otrokom, tako najmlajšim (od 0 do 16 let), kot tudi

kovostjo. Trgovina ponuja športne izdelke (športna oprema, obutev in oblačila), prav tako tudi
oblačila in obutev za prosti čas. Bogat oddelek
z otroškimi izdelki.

in naravnimi materiali, s katerimi boste laže premagovali vroče poletne dni. Z dodatki pa popestrili garderobo najmlajših.

TRGOVINA KIPLING
Dvorana A, pritličje
Telefon: (01) 585 22 68
www.kipling-si.com

SPORT 2000 je športna trgovina s široko ponudbo in najboljšim razmerjem med ceno in ka-

žnosti. IANA ponuja velik izbor modnih in cenovno ugodnih oblačil za otroke od 0 do 14 let. V
trgovini IANA lahko izberete tudi oblačila za posebne priložnosti, kot sta otrokov krst, obhajilo.
Imajo bogat program perila, nogavičk, klobučkov, pasov in čevljev. Našli boste tudi igrače,
vozičke, prenosne posteljice, pripomočke za nego dojenčka, posteljnino in še veliko drugega.

TRGOVINA E-IGRAČE

Igrače za velike in majhne!
Prodaja igrač vseh vrst, za vse starosti. Lesene
igrače, plišaste igrače, glasbila, lego kocke,
punčke Barbie, zlaganke, pisalni stroji in računal-

TRGOVINA CHICCO
Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 547 27 80
fax: (01) 241 47 30
e-naslov: info@solgri.si
www.chicco.si

Pustni kostumi, karnevalski izdelki, maske, lasulje,
igrače, izdelki za plažo, plavutke, podvodne
maske, blazine, čolni, šolski pripomočki, nahrbtniki, šolske torbe, plišaste igrače, čarovniški triki
in pripomočki, baloni ter vse, kar vam popestri
dan ali letni čas.

Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 585 20 39
fax: (01) 362 30 03
e-naslov: prodaja@eigrace.com
www.eigrace.com

BABY CENTER - IGRAČE ZA RAZGRAJAČE

Baby Center je velika otroška trgovina, kjer najdete vse, kar potrebujete za nego, rast in razvoj

Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 585 15 50
fax: (01) 585 15 50
e-naslov: magic.shop@btc-city.si
www.magicshop.si

Ko nas mamijo sončni žarki, je čas za novosti. Tako boste pod eno samo streho, v
dvorani A BTC Cityja, lahko izbirali izdelke za svoje najmlajše, od rojstva pa vse do
šole. Pomladni in poletni čas je čas barv in razigranih vzorcev, ter čas, ko zimsko
garderobo pospravimo v omare. V specializiranih trgovinah z otroškim programom
vam bodo prijazne prodajalke pomagale izbrati najboljše za vaše malčke. Čas
veselja se lahko začne!

sebna membrana, ki je vložena v podplat vsakega čevlja, omogoča, da noga v obutvi Geox
ostane suha. Membrana je narejena tako, da
omogoča nogi, da diha, hkrati pa ne dovoli, da
bi voda skozi podplat prišla v čevelj.

Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 545 11 50
e-naslov: pe3@baby-center.si,
portal.baby-center.si
www.baby-center.si

TRGOVINA MAGIC ART

tistim, ki so že prerasli otroške programe in se že
imajo za mlade dame in gospodiče. Nadobudni in presenečenj polni najstniki, ki že dodobra
vedo, kaj je modno, bodo lahko izbirali med
kakovostnimi in udobnimi oblačili živih barv in
veselih vzorcev.

Poleg igrivih torb in torbic pisanih vzorcev ter
pestrih barv se v Kiplingu lahko pohvalijo tudi z
otroškim programom. Največji hit so previjalne
torbe, ki omogočajo preprosto uporabo in jih je
prav tako preprosto pripeti na vsak otroški voziček. Vsi modeli torb vsebujejo previjalno podlogo ter imajo enega ali več termoizoliranih
predalov za stekleničke ter več žepov za razporeditev vseh malih in velikih potrebščin.

Modno v BTC Cityju
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www.btc-city.com

TOYLET - TRGOVINA ZA MLADE
Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 544 38 06
e-naslov: sanela.aleksic@spectra.si
www.toylet.si
Ostanite v igri! V trgovini Toylet boste vedno našli
najpopularnejše multimedijske in klasične igre,
zabavne izdelke in zbirateljske poslastice za vse

Kombinacije za vsak žep in vse priložnosti

Moda za najmlajše
Sonce kar kliče po igrivih barvah. Morska kombinacija nekoliko drugače se skriva v beli, ki jo poživite s prijetnimi odtenki rdeče in
vedno modnim jeansom, da bodo tako najmlajši razgrajači, kot tudi malo večje dame in gospodiči oblečeni za vsako priložnost.
Z malo domišljije bo sleherna kombinacija modna. Mi smo za vas pripravili nekaj napotkov, predlogov in malih zvijač, ki bodo
garderobo vaših najmlajših spremenili v pravo modno razkošje. V Dvorani A boste pod eno streho našli vse, kar bo vaše najmlajše
naredilo modne, zapeljivo igrive, elegantne ali v prostem času športne. Skupaj z nami se boste naučili modnih kombinacij, zapovedi
in samo z nekaj kosi pričarali nove komplete za vsak dan. Zabava se lahko začne!
29
9

ljubitelje kultnih mladinskih filmov, TV-serij in urbane pop kulture. Poleg vedno novih izdelkov, ki
jih ustvarjajo globalni trendi zabavne industrije,
se tam lahko sproti oskrbite tudi z računalniškim
potrošnim materialom in okolju prijaznimi kartušami za tiskalnike.
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49
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41
8
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TRGOVINA IDEXE
Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 585 17 54

44
20
33

3

Trgovina Idexe vam nudi postrežbo in svetovanje ob nakupu kot specializirani butiki, vendar
11
27
4

Modne kombinacije
za vsak dan:

43

deklice
5 + 25 + 42 + 15 + 9 + 2
5 + 11 + 35

7

26

3 + 28 + 2 + 39
3 + 27 + 41 + 2 + 42 + 15

28

po bistveno nižjih cenah za kakovostno blago.
Pohvalijo se lahko s pestro ponudbo otroške
konfekcije od 0 do 14 let. Izdelki so narejeni iz
kakovostnih materialov in živih barv. Linije izdelkov lahko poljubno kombinirate in dodajate
vedno nove kose oblačil.

26 + 27 + 15
26 + 6 + 15

42

44 + 11 + 35
44 + 43 + 33 + 29 + 40 + 9
46

12 + 28 + 15 + 49
12 + 31 + 35

6
31a
31

21

21 + 46 + 15 + 50
21 + 11 + 39

TRGOVINA CICIBAN

22 + 7 + 15 + 49
22 + 29 + 40

Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 585 27 77
fax: (01) 585 27 77

36

40

39

16 + 7 + 15 + 50
16 + 31 + 29 + 40
dečki
23 + 13 + 38
23 + 24 + 8 + 34
23 + 47 + 10 + 34

15

35

23 zavihane + 30 + 16
23 zavihane + 24 + 48 + 34

32
45

24
48

47

1 + 24 + 10 + 34
1 + 30 + 14 + 45 + 16
1 + 13 + 32 + 38

10

14

Ponujajo kakovostno obutev znamke Ciciban in
The Next. Od prvih korakov in vse do šole.

3

51

TRGOVINA PRELI

17

Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 585 27 78
fax: (01) 585 27 78

37
30
23

Pestra ponudba kakovostne otroške obutve za
vsak okus in vsak žep: copati, šolski copati, čevlji,

13

50

Fotografije Bomba

1

16

sandali in poletni natikači Teva (št. 20-26), Crocs
(št. 21-35). Kolekcije Goretex za jesen in zimo do
velikosti 40.

38

34

IDEXE 1 8.90 eur 2 13.90 eur 3 12.90 eur 4 12.90 eur 5 13.90 eur 6 9.90 eur 7 14.90 eur 8 17.90 eur 9 4.90 eur 10 8.90 eur 11 10.90 eur 12 13.90 eur 13 6.50 eur 14 7.90 eur PRELI 15 (od
številke 21-35) 29.90 eur 16 (od številke 20-26) 29.90 eur TOYLET 17 22.99 eur BABY CENTER 20 5.95 eur 21 11.50 eur 22 15.50 eur 23 12.50 eur 24 6.95 eur BENETTON 25 20.90 eur 26 23.90
eur 27 22.90 eur 28 34.90 eur 29 35.90 eur 30 21.90 eur 31 16.90 eur 32 11.90 eur CICIBAN 33 11.50 eur 34 37.40 eur 35 37.80 eur KIPLING 36 85.50 eur 37 54.00 eur GEOX 38 49.00 eur
39 45.00 eur 40 29.00 eur CHICCO 41 8.94 eur 42 (komplet) 16.90 eur 43 7.00 eur 44 20.90 eur 45 6.90 eur 46 14.70 eur 47 26.90 eur 48 12.90 eur 49 4.14 eur 50 23.90 eur 51 16.65 eur

Nove ugodnosti za člane Kluba BTC City
Članstvo v Klubu BTC City prinaša mnogo ugodnosti, saj
boste pred drugimi izvedeli informacije o ugodnih
akcijskih ponudbah, novostih, prireditvah, zanimivostih
ter o področjih, ki vas še posebej zanimajo. Ugodnosti
članstva se stalno dodajajo in spreminjajo, zato je
članstvo atraktivno, zveste člane pa nagrajujemo za
njihovo zaupanje.
Člani Kluba BTC City so s klubsko kartico deležni posebnih
ugodnosti pri naslednjih ponudnikih v BTC Cityju Ljubljana:

SAN MARTINO:
SVINJSKA RIBICA
PO KRAŠKO:
redna cena 11,50 eur
klubska cena

10,00 eur

NIKON coolpix S200
+ SD 1GB
spominska kartica
redna cena 179,00 eur
klubska cena

RALF GARTNER CENTER:
WHIRLPOOL
MIKROVALOVNE PEČICE
redna cena že od 109,99 eur
klubska cena že od

149,00 eur

93,50 eur

popusta
vsem,
ki so člani
BTC kluba

(Lokacija: Mercurius)
(Lokacija: spodnja
etaža Emporium)

VODNO MESTO ATLANTIS:
AVTOPRALNICA BTC:
popust pri pranju avtomobila popust pri nakupu 2,4
urne in dnevne vstopnice
na avtomatski pralni stezi
ter izbranih darilnih
bonov
KOZMETIČNI SALON
ATLANTIS:
popust pri izbranih storitvah
kozmetičnega salona
AQUAMANIA:
popust pri nakupu izbranih
izdelkov za vodne užitke

KEGL CITY PLANET –
BTC City Murska Sobota:
Člani Kluba BTC City
si lahko po
klubski ceni

1,70 eur

BENETTON - M POINT:
MOŠKI SUKNJIČ S KAPUCO
redna cena 113,90 eur
klubska cena

91,90 eur

privoščijo igro bowlinga.

RESTAVRACIJA CITY:
popust na izbrano gostinsko
ponudbo

Privoščite si izbrane izdelke po klubskih cenah ob predložitvi kartice Kluba BTC City.
Več ugodnosti in klubskih izdelkov je predstavljenih na www.btc-city.com.

(Lokacija: Dvorana 11)

Trgovina KAPPA:
ŽENSKE KAVBOJKE,
Demaged:
redna cena 49,90 eur
klubska cena

35,00 eur

(Lokacija:
Dvorana A)

Izbrani izdelki bodo
v akciji od 28. 5. do
razprodaje zalog.

(Lokacija: Dvorana A)

V Klub BTC City se lahko včlanite na spletni strani
www.btc-city.com ali na Info točki v dvorani A.

Slike so simbolične.

AVTOPRALNICA

TEATER KOMEDIJA BTC:
popust pri nakupu vstopnice

-15 %
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Torej, Bodite Totalno Cool
in se akciji pridružite tudi vi:
z denarnim prispevkom v skrinjice na območju BTC Cityja
z nakupom izdelkov posebne kolekcije Bodi Totalno Cool:
na INFO TOČKI v dvorani A

Informacije:

NAKUPOVALNA TORBA
72 eur
,

4

OBESEK

INFO TOČKA BTC City,
dvorana A,
e-naslov: infotocka@btc.si,
telefon: (01) 585 22 22

6,38 eur

MAJICA črna

12,35 eur
DEŽNIK

10,19 eur
MAJICA bela
Pokrovitelji akcije so:

11,95 eur

