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Desetletje vzponov
Prijetno mestece nakupovanja in druženja

To je moje mesto!
Brezplačni oglasnik nakupovalnega središča BTC City Murska Sobota • številka 61 • letnik 10 • december 2008

Praznovanje
10. obletnice BTC Cityja
z veliko torto
Sobota, 6. decembra, ob 10.30
Glasbena skupina
ATOMIC HARMONIC
Žrebanje nagrad velike
nagradne igre z veliko nagrado
OPEL CORSA ESSENTIA 1,2
in pet manjših nagrad
Prihod Miklavža
z obdarovanjem

BOŽIČEK
V BTC Cityju
Sobota, 20. decembra,
ob 11.00
Igrica, glasbena gostja
BRIGITA ŠULER,
božične dobrote,
obdarovanje ...

DRSALIŠČE
Predvidena otvoritev
6. decembra
(odvisno od vremena)

PREDSTAVA
ZA OTROKE
Sobota, 13. decembra,
ob 11.00
SPIDI ROMPOMPOM

Odprto vsak dan
od 10.00 do 22.00

PRAZNIČNA
PONUDBA
Ob sobotah
GLASBENE
SKUPINE

www.btc-city.com
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BTC City
Murska Sobota

Desetletje vzponov

Praznovanje obletnic nam pokaže, da v nekem prostoru delujemo
določeno obdobje, da smo torej uspeli. Letos praznuje BTC City
desetletnico svojega delovanja v pomurskem prostoru. BTC kot poslovna
enota pa je navzoč že veliko dlje časa. Letos mineva 20 let od začetka
gradnje prvega objekta na naši lokaciji. Jubilej je torej dvojen.
Ljubljanski BTC in takratna občina Murska Sobota sta se leta
1988 dogovorila za gradnjo in ustanovitev poslovne enote za skladiščno in logistično dejavnost in
še istega leta so začeli uresničevati projekt.
Lokacija je bila določena ob
severovzhodni vpadnici v mesto, v
neposredni bližini takrat zasnovane prve obrtne cone v mestu. Gradnja je bila načrtovana v fazah,
tako da je bila prva faza pripravljena za poslovanje že v naslednjem letu. Širitve in dograditve
so bile končane do leta 1993 in v
tem letu je dobila enota svojo končno podobo.
Fazna gradnja objektov se je
začela v zelo burnem času še v
nekdanji Jugoslaviji, logistični
Oglasnik
brezplačno
ga prejemajo vsa
pomurska gospodinjstva
Veronika Železnik
Urednica
Vsebinska zasnova
in oblikovanje
Venera,
agencija za trženje, Ul. arh.
Novaka 13, Murska Sobota
BTC, d. d.,
Izdajatelj
Šmartinska 152, Ljubljana
Naklada
34.000
Delo TČR, d. d.,
Tisk
Dunajska cesta 5, Ljubljana
Pošta Slovenije
Distribucija

center pa je bil dograjen že v času
nove države Slovenije.
Glede na spremenjene družbeno-ekonomske razmere, do
katerih je prišlo zaradi političnih
sprememb v tem prostoru, smo
morali začeti prestrukturirati dejavnost. Prvi začetki so bili narejeni že leta 1995, ko smo četrtino
takratnih skladišč preuredili in namenili za trgovsko dejavnost.
Čez dve leti pa smo sprejeli odločitev, da se bo poslovna enota v
prihodnje razvijala v nakupovalno
središče, logistična in skladiščna
dejavnost pa bo preseljena drugam. Odločitev smo uresničili leta
1998 in decembra odprli preurejeni objekt v dveh etažah, v celoti namenjen nakupovalnemu sre-

dišču, ki je imelo 9000 kvadratnih
metrov površin in 37 lokalov.
Gospodarski razvoj, razvoj trgovske dejavnosti in navsezadnje
tudi standarda v mladi državi so
zahtevali širitev dejavnosti in prila-

gajanje razvojnim procesom v pomurskem prostoru. Tako smo v teh
desetih letih ob številnih manjših
pridobitvah izvedli dve večji in pomembnejši širitvi naše ponudbe.
Leta 2003 smo dogradili 7000
kvadratnih metrov velik objekt za
potrebe TC Interspar, obstoječi
objekt pa prilagodili novim potrebam.
Zadnja širitev je bila spomladi
letos z dograditvijo objekta, velikega 4600 kvadratnih metrov. Ta
površina je bila namenjena zaokrožitvi trgovske in gostinske ponudbe ter prvič tudi športno-zabavni vsebini. V okviru zabaviščnega
dela sta bila zgrajena 12-stezni
bowling s prostori za biljard in igre
na avtomatih ter prireditveni prostor za družabne dogodke.

Dvajset ali deset let je sicer
kratka doba, vendar so bila ravno
ta leta zelo burna. Na začetku so
se podirali obstoječi koncepti razvoja in od vseh akterjev zahtevali
prestrukturiranje. Tisti, ki so se

znali prilagoditi, so se uspešno
razvijali. Mi smo bili med njimi in
poslovna enota BTC-ja je prerasla
iz relativno skromnega skladišča v
sodoben BTC City, ki ima danes
21.000 kvadratnih metrov poslovnih površin, 50 trgovskih in gostinskih lokalov, zabaviščno središče,
850 parkirnih mest, manjše skladišče, avtopralnico in vsako zimo
drsališče za vse prebivalce v pomurskem prostoru.

Približno 8000 Vas povprečno
prihaja na dan ... Vsak od Vas je
sodeloval v tem razvoju, spoštovani
obiskovalke in obiskovalci našega
BTC Cityja. Zato se vam zahvaljujem in želim, da kljub sedanjim težkim časom, ki od nas ponovno zahtevajo prestrukturiranje, ostanemo tudi v prihodnje na skupni poti
nadaljnjega razvoja.
Še enkrat hvala!
Janez Štotl
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TRGOVINA

BTC City Murska Sobota,
tel.: 02 537 12 26

PERILO

PERILO

ROKAVICE

NOGAVICE

ŽENSKA
IN MOŠKA
KONFEKCIJA

OTROŠKA
KONFEKCIJA

spletna trgovina:
www.rebel.si

–50 %

DO
ZA VSE IZDELKE
SPRINGFIELD,
RAZEN TISTIH,
KI SO ŽE V AKCIJI

Rebel, d. o. o.,
Ul. Staneta Rozmana 16,
Murska Sobota

Vabljeni v trgovino TUTO na UGODNE BOŽIČNE NAKUPE, kjer lahko izbirate med
priznanimi blagovnimi znamkami in razveselite svoje najdražje z zanimivimi darili.
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IZJEMNA PRILOŽNOST

33.000:1
DVB-T(C) MPEG4
3x HDMI

749,99 €
LCD televizor
Sony KDL32V4500
Diagonala 82 cm, ločljivost 1366x768 px, kontrast 33.000:1, BRAVIA Engine 2, 24p
True Cinema, Picture Frame Mode. Vgrajen MPEG-4 DVB-T(C) sprejemnik. Bravia Sync,
USB, 3x HDMI, HD ready. *Bon je vnovčljiv pri naslednjem nakupu.

GSM telefon
Samsung SGH-E250
Barvni zaslon 65k barv, polifonično in MP3 zvonjenje,
VGA fotoaparat in videosnemalnik, GPRS, EDGE,
SMS, MMS, BT povezava, radio FM, MP3 predvajalnik,
e-pošta. Prosta prodaja brez obveznosti do
operaterjev.

79,99 €

Mesecev brez obresti*
na izbrane skupine izdelkov**
*Primer izračuna brezobrestnega kredita za izbrane skupine izdelkov:
(POTREBNO JE PLAČATI STROŠKE ODOBRITVE IN ZAVAROVANJA):
Znesek nakupa je 1.200,00 €, minimalno POS plačilo je 120 € znesek kredita je 1.080 €
odplačilna doba je 24 mesecev, višina obroka je 45 €, stroški zavarovanja znašajo (4,5%) 48,60 €,
stroški odobritve (1,5%) 16,20 €. EOM je 6,18%.
Stroški odobritve so 1,5% od zneska kredita do največ 30 €.
EOM se lahko spremeni, če se spremenijo določeni podatki in če so bili takšni podatki
uporabljeni za njen izračun. Datum veljavnosti izračuna: 29. 10. 2008.
**Televizorji, hladilniki, zmrzovalniki, pralni stroji, sušilni stroji, pečice, plošče, nape, štedilniki,
pomivalni stroji in korita. Hi-Fi komponente: predvajalniki, snemalniki, radijski sprejemniki,
ojačevalniki, kasetofoni, gramofoni, zvočniki. Glasbeni stolpi (mikro/mini), domači kino,
profesionalni Hi-Fi sistemi in navigacijske naprave.

BIG BANG MURSKA SOBOTA | BTC, Nemčavci 1d | Tel: 02/538 20 00 | Ponudba velja od 03. 12. 2008 do prodaje zalog | Cene so v € in vsebujejo DDV | Tiskarske napake niso izključene.
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Prijetno mestece
nakupovanja
in druženja

Anica Lazar iz Moravskih Toplic: Največ nakupujemo prav v BTC-ju, saj je ponudba zelo dobra,
trgovski center pa nam je tudi zelo blizu, saj sva iz
Moravskih Toplic. Sem prihajamo po večjih nakupih
živil in vedno najdemo vse, kar potrebujemo.
Največkrat gremo nakupovat v Interspar, po potrebi
pa obiščemo tudi druge trgovine v pritličju in prvem
nadstropju. Tudi tam je izbira zelo dobra in v vseh
prodajalnah so tudi trgovke zelo prijazne in tudi
svetujejo pri nakupu. Dobro je tudi, da so v bližini
vedno na voljo parkirni prostori.

V nakupovalnem središču BTC City je obiskovalcem na voljo več kot
petdeset trgovin z živili, kozmetiko, oblačili in drugim. Ob trgovskih prostorih
se ponujajo tudi možnosti za rekreacijo, zabavo, druženje in sprostitev.
Zato tudi ne presenečajo odgovori kupcev, ki smo jih anketirali, da so s
ponudbo zadovoljni in da v trgovskem središču najdejo vse, kar potrebujejo.
Tanja Kavaš iz
Odranec: Večkrat
hodim nakupovat v
ta trgovski center in
sem s ponudbo tudi
zadovoljna. Tu
lahko nakupim vse,
kar potrebujem za
kuhinjo in družino.
Največkrat sicer
nakupujem živila v
Intersparu, vendar
tudi v druge trgovine rada pogledam.
V tem trgovskem
središču ničesar
pogrešam in mislim,
da tudi drugi kupci
ne. Običajno nakupujem tukaj. Za
deseto obletnico
trgovskega centra
sem slišala in
morda bom prišla
na praznovanje.

Matilda Osojnik iz
Gornje Radgone:
Prihajam sicer iz
Gornje Radgone,
vendar se radi
ustavimo v murskosoboškem BTC-ju,
ko gremo v Mursko
Soboto. Všeč mi je,
da je toliko ponudbe na enem mestu
in da ni treba tekati
od trgovine do
trgovine. To je
dejansko največji
trgovski center v
Pomurju in tudi z
najbolj bogato in
zame zanimivo
ponudbo. V tem
trgovskem centru
se lahko dobi vse
in mislim, da ljudje
ob obisku ničesar
ne pogrešajo.

Janez Erjavec iz
Lipovec: S ponudbo
v BTC-ju sem
zadovoljen. Sem
prideva po potrebi.
Običajno si doma
zapišem na listek
vse, kar potrebujem, in to potem
v trgovskem centru
tudi dobim.
Skorajda ni stvari,
ki je ne bi našel.
Najpogosteje
hodiva z ženo v
Interspar, a tudi v
druge trgovine rada
pogledava in kaj
kupiva. Sva pa že
starejša in kakšnih
posebnih potreb
nimava, običajno
kupujeva le tisto,
kar je nujno za
sproti.

Posebna ponudba od nedelje do četrtka do 20. ure
za mlade, študente in upokojence 12,00 EUR/uro/stezo

1. Nagradna igra
6. 12.–27. 12. 2008

Za odrasle:
1. ura 14,50 EUR
2. ura 14,00 EUR
3. ura 13,50 EUR
4. ura 13,00 EUR

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dedek Mraz obdaruje zvestobo
Izpolnjen kupon, ki ga dobite pri blagajni v Kegl City Planetu,
vrzite v skrinjico. Z malo sreče lahko postanete lastnik
ženskega smučarskega kompleta leta ali treh manjših nagrad.
Družinski turnir v bowlingu 28.12. 2008
Pravila nagradne igre in pravila družinskega turnirja so objavljena na www.kegl-city.com.

V Kegl City Planetu smo pripravili posebne
paketne ponudbe za zaključene skupine.
Več informacij na www.kegl-city.com ali po telefonu 02 515 16 60.

www.kegl-city.com

Nastopi v Kegl City Planetu ob sobotah ob 20. uri
16. 12. SKUPINA LIFE
Petek in sobota:
13. 12. DŽELOZA BEND
COSMIC BOWLING
20. 12. TROPIK
27. 12. PLAMEN

8

