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Obdarite s srcem
December. Mesec praznovanj, obdarovanj in veselja. Čas, ko se zahodni
svet pripravlja na praznovanje enega največjih katoliških praznikov, in
mesec, v katerem se, v upanju, da bo to boljše in prijaznejše, veselimo
novega koledarskega leta. Čas, ko se nekateri, v skladu s tradicijo,
posvetijo družini, a tudi mesec, v katerem smo med seboj dodobra
pomešali Božička in dedka Mraza ter z mrzličnim iskanjem daril v
zadnjem trenutku izgubili smisel, pomen in simboliko obdarovanja.
Obdarovanje je obredno dejanje, obred dajanja in sprejemanja, s katerim
izkažemo svoje spoštovanje in naklonjenost drugemu in drugim. Je dokaz,
da obdarovanca cenimo, razumemo, ga sprejemamo, mu zaupamo in vanj
verjamemo. Akt obdarovanja, s katerim so ljudje ohranjali in poglabljali
socialne stike, so poznale vse civilizacije. V tradicionalnih, arhaičnih
skupnostih je bilo zelo pomembno vodilo pri obdarovanju izmenjavanje
predmetov enake vrednosti. Antropolog Marcel Mauss v svojem znanem
Eseju o darilu piše o štirih pravilih obdarovanja, ki se jih običajno sploh
ne zavedamo. Prvo pravilo je, da ob določenih priložnostih moramo
obdarovati. Če tega ne storimo, tvegamo razdrtje dela naše socialne
mreže. Drugo pravilo govori, da darilo moramo sprejeti in ga, kot zahteva
tretje pravilo, nekoč tudi vrniti. Pri obdarovanju velja recipročnost. Zadnje
pravilo določa, da mora imeti vrnjeno darilo približno enako vrednost kot
poklonjeno. Če se pravil ne držimo, tvegamo socialno osamitev zaradi
družbeno neustreznega dejanja. Ker pa je blagovni fetišizem funkcijo
obdarovanja tako zelo spremenil, da ni več pomembno kroženje, ampak
kopičenje daril, se je spremenil tudi obred obdarovanja. Ta zdaj poteka
v razmeroma zaprtem krogu družine in prijateljev, v katerem tudi
neupoštevanje pravil pri obdarovanju nima posledic.
Vendar ne pozabite, da je darilo, ki ga poklonimo z iskreno mislijo, lepo
željo in poštenim namenom, sreča za oba, za obdarovanca in tistega,
ki darilo podarja, saj je sreča po definiciji »srečna« samo, če jo delimo.
Ko človek ugotovi, da je najlepše dati, in ne vzeti, postane resnično
svoboden. In če za srečo pregovorno pravimo, da ne potrebujemo veliko,
obdarovanca lahko razveselimo tudi s skromnimi, toda zato nič manj
izvirnimi darili, ki jih poklonimo s srcem. Če pa jih sami ustvarimo, je
vrednost darila resnično velika, saj podarimo tudi del sebe. Pri tem vam
pomagamo mi, vi morate le zakorakati v naše mesto s široko odprtimi
očmi in poiskati bodisi med številnimi skrbno izbranimi prodajnimi
artikli, ki jih v prazničnem decembru ponujajo trgovine v BTC Cityju,
ki so v ta namen tudi podaljšale odpiralni čas, ali pa se odpravite po
»surovine«, s katerimi boste darilo naredili. Naj bo to le nekaj drobnih
piškotkov, lepo zavitih in okrašenih, ali pa ročno sešita okrasna blazina.
Nekaj nasvetov, kako razveseliti svoje najbližje, prijatelje in znance, vam
ponujamo v tej številki BTC vodnika; predvsem pa vas vabimo, da nas
v decembru obiščete na številnih prireditvah, namenjenih predvsem
otrokom, pa tudi njihovim staršem, ki so v sebi ohranili nekaj tiste otroške
naivnosti, zaradi katere še vedno radi »verjamejo« v simpatične možice s
severa, ki prinašajo darove.
Otroci lahko že od konca novembra obiščejo veliko Lego igralnico v
spodnji etaži Emporiuma, kjer bodo tudi 5. decembra pričakali Miklavža
in se ta dan brezplačno popeljali z muzejskim vlakom. Ves december,
trikrat tedensko, otroci lahko obiskujejo Linguline ustvarjalne delavnice,
kjer bodo iz testenin Barilla izdelovali okraske za novoletno jelko in se
ob tem učili angleščine, ali pa brezplačno drsajo (in si tudi brezplačno
izposodijo drsalke) na Aleji mladih, si v Dvorani A ogledajo nedeljske
gledališke predstave pod skupnim naslovom Priboljški tete Zime in 22.
decembra ob 17. uri na Aleji mladih zarajajo z Božičkom, 29. decembra, ob
isti uri, pa z dedkom Mrazom.
Prepričani smo, da boste v BTC Cityju v letošnjem slavnostnem decembru
našli darila in zabavo za vse želje, vse okuse in vsak žep. Če vam ne bo
uspelo, bo morda dovolj, da najbližjim podarite več spoštovanja, prostega
časa, znanja in zamisli, prijateljstva, prijaznosti, izkušenj in navdušenja.
Poskusite. Pa srečno!
Maja Oven, odgovorna urednica

Delovni čas trgovin in tržnice
v mesecu decembru 2009:
informacije: 01/585 22 22

---------------------------------------------------------TRGOVINE in druge dejavnosti
ponedeljek – sobota: od 9.00 do 20.00 ure
nedelja: 9.00 do 15.00 ure
24. december: od 9.00 do 17.00 ure
25. december: zaprto
26. in 31. december: od 9.00 do 15.00 ure
---------------------------------------------------------TRŽNICA BTC City
ponedeljek – petek: od 8.00 do 19.00 ure
sobota: od 7.00 do 18.00 ure
nedelja: od 9.00 do 15.00 ure
24. december: od 8.00 do 17.00 ure
25. in 26. december: zaprto
31. december: od 8.00 do 15.00 ure
----------------------------------------------------------
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Trgovina Alenka
Za družino in dom
Alenka design 2009 07 Planet Tus-2

7/27/09

1:42 PM

Page 1

Trgovina Alenka v spodnji etaži Dvorane
A odpira vrata v prazničnem decembru.
V svojem prodajnem programu poleg
usnjenih copat in copat iz naravnega
Usnjeni
ovčjega krzna za vso družino ponuja tudi
šolski
copati
veliko izbiro brisač in dodatkov za dom,
primernih tudi kot lična darila – dišave,
Bi radi v miru nakupovali? Z majhnim
suho cvetje, okrasne košare in drobne
otrokom – težko. S pravljičnimi uricami v
kovinske predmete.
angleščini se vam uresničita dve želji hkrati:
-------------------------------------------------veste, da vaš otrok preživlja čas kakovostno,
dvorana A, spodnja etaža
vi pa imate kar uro in pol zase. Ustvarjalnoigralne pravljične urice v angleščini za otroke -------------------------------------------------od 5. do 7. leta potekajo ob petkih, od 17.00
do 18.30, ob sobotah, od 10.30 do 12.00, v
trgovini Baby Center v BTC, dvorana 11.
Velika
-------------------------------------------------izbira daril
Petek, 20., in sobota, 21. 11.: pravljica
Rabbit’s friends
Petek, 27. 11.: pravljica Winnie the witch
Prijave in cenik:
Lingula, jezikovni center, d. o. o.
T: 01/541 00 33 ali 040/544 544

Pravljične urice v
angleščini za otroke
od 5. do 7. leta

www.lingula.si

--------------------------------------------------

Modna trgovina KIDI

Milly Fashion

Vse, kar je lepega na enem
mestu, po zmernih cenah
Milly Fashion ponuja vrhunsko kozmetiko
priznanih proizvajalcev (Biodroga, Strixaderm in Athirance) za harmonijo vašega
telesa, izbrane izdelke usnjene galanterije,
nakit slovenske kakovosti in znanje celjskih
izdelovalcev nakita, vžigalnike, izdelane iz
vrhunskih materialov in okrašene s sijajem
kristalov Swarovski, sončna očala priznanih
blagovnih znamk ter še in še ... Vse po
zmernih cenah.
-------------------------------------------------dvorana A, zgornje pritličje
T: 01 585 22 93
--------------------------------------------------

V dvorani 6 je nova modna trgovina KIDI,
ki preseneča z nizkimi cenami tekstila za
vse starosti. Pričakuje vas ugodna ponudba
otroških, ženskih in moških oblačil ter
spodnjega perila. Kvalitetni materiali vas
bodo razvajali, v njih se boste počutili
udobno in sproščeno. Modni trendovski
dizajni pa vam bodo dvignili samozavest.
Vstopite v modno trgovino KIDI in se
prepričajte sami!
-------------------------------------------------HAIZHEN d.o.o. PE KIDI MODNA
TRGOVINA, BTC, dvorana 6
T: 01 54 11 794
--------------------------------------------------

LayLa donna
»Moškim vstop strogo
prepovedan!«
LayLa donna je trgovina z žensko
konfekcijo, kamor je »moškim vstop strogo
prepovedan!« Je trgovina, kjer lahko najdete
»zanjo« vse, kar »ona« potrebuje. Če
želite biti modno oblečene in za to plačati
ugodne cene, si oglejte ponudbo v njihovi
trgovini. Layla donna vam ponuja širok
izbor izdelkov, tako da lahko vsaka najde
nekaj zase. V trgovini lahko poiščete hlače
iz blaga, iz jeansa, plašče, jakne, puloverje,
nogavice, škornje, majčke, srajce, pajkice,
balerinke ter športne copate. Poleg oblek
vam ponujajo še velik izbor nakita, denarnic
in torbic; skratka široko paleto različnih
modnih dodatkov. Da bi bila ponudba
trgovine še zanimivejša in privlačnejša za
obiskovalke, so se odločili tedensko izbrati
tri izdelke iz redne kolekcije in jih znižati
za 15 odstotkov. Pripravijo tudi tedensko
žrebanje za vrednostni bon 50 €, za
katerega se lahko poteguje vsaka stranka,
ki pri njih nakupuje. Če želite biti modno
oblečene po zelo ugodnih cenah in če želite
na lastni koži doživeti del vseh ugodnosti,
ki vam jih ponujajo, si vzemite čas in jih
obiščite!
-------------------------------------------------dvorana A, zgornje pritličje
T: 01 585 27 22
--------------------------------------------------

Trgovina Principesa
Nova trgovina s
programom Hello Kitty
V spodnji etaži dvorane A je odprla vrata
nova trgovina Principesa, namenjena vsem
deklicam, puncam in ženam, ki imajo rade
Hello Kitty. Prodajni program Hello Kitty
v trgovini obsega posteljnino, kozmetiko,
oblačila in obutev, šolski program, program
za kuhinjo, kopalnico in kompleten darilni
program. V prihodnosti se bo prodajni
program Hello Kitty še bistveno razširil, tudi
s programom za novorojenčke in za male
hišne ljubljenčke, predvsem pa tekstilni del
ponudbe. Kmalu pa se bodo prodajali tudi
drugi zanimivi licenčni programi.
-------------------------------------------------dvorana A, spodnja etaža
T: 01 585 1662

www.kitty.si

--------------------------------------------------

Tiffany Production
Kam po oblačila za
prednovoletne zabave?
V trgovini TIFFANY PRODUCTION, BTC
dvorana A, se prepustite zabavi, ki vam jo
ponujajo naše svetovalke ob kombinacijah
posameznih oblačil ki so oblikovana barvito
in modno (kostimi, obleke, srajce, krila, majice, suknjiči in plašči) in presenečeni boste
nad tem kako imajo kombinacije različnih
barv in oblačil svojo govorico.
Čez dan vas naredimo elegantno žensko poslovnega stila, proti večeru vas spremenimo
v privlačno lepotico. Vtis svečanosti lahko
ustvarimo z ustreznimi dodatki, oblačila pa
lahko kasneje nosite za druge priložnosti.
-------------------------------------------------dvorana A, zgornje pritličje
T: 01 585 26 22
--------------------------------------------------
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Aktualno
dogodki

V BTC City se je v času od 15. do 18. oktobra
predstavilo podjetje Griffner .Postavili so
“Griffner promocijski box” kjer so vam
predstavili Griffner hišo in vam z veseljem
odgovorili na vsa vaša vprašanja, ki so vas
zanimala.
Podjetje Griffner gradi z najbolj naravnim
izmed vseh gradbenih materialov - lesom.
Les raste počasi, tako nastane izjemno
kakovosten material s finimi vlakni, dobro
strukturo in visoko trdoto. Les diši, diha in
zori – to lahko začutite tudi v njihovih hišah.
Les uravnava vlago v prostoru, poleg tega pa
ima tudi odlične izolativne lastnosti, zato je
les idealen gradbeni material.
»Veseli smo bili tako velikega obiska in
pozitivnega odziva. Za vse, ki pa nas niste
uspeli obiskati, pa vas obveščamo, da nas
lahko poiščete na spodaj navedenih naslovih
in z veseljem vam bomo svetovali pri izbiri
in odločitvi vaše sanjske hiše!«
-------------------------------------------------Prodajni biro Slovenija
Andreja Zabret, Škrjančevo 100,
1235 Radomlje
T: +386 41 613 656
azabret@griffnersales.com

Sejem rabljene
zimske športne opreme
BTC City Ljubljana,
od 4. do 6. decembra
Golf Clarus
VSTOP PROST!
Šola golfa za otroke
BTC CITY Ljubljana vse tiste, ki se
pripravljate na prve spuste po zasneženih
pobočjih in ne želite zamuditi odlične
priložnosti za ugoden nakup, vabi na sejem
rabljene zimske športne opreme.
V ogrevanem šotoru na trgu med
dvorano A in Tržnico BTC boste lahko v
petek in soboto, 4. in 5. decembra, med 9.
in 20. uro ter v nedeljo, 6. decembra, med
9. in 15. uro prodajali in kupovali rabljeno
zimsko športno opremo.
Vstop za obiskovalce in razstavljavce
je prost.
-------------------------------------------------Več informacij najdete na:

www.btc-city.com

--------------------------------------------------

www.griffner.com

--------------------------------------------------

Priznani in vodilni
blagovni znamki
Mothercare in ELC
sedaj tudi v Sloveniji
Brezplačno drsanje
na Aleji mladih
V začetku decembra bomo za vse ljubitelje
športa na ledu odprli drsališče na Aleji
mladih, ki bo odprto vsak dan med 10. in
22. uro. Drsanje bo brezplačno, možna bo
tudi brezplačna izposoja drsalk.
Vabljeni na ledeno ploskev, kjer bo v
decembru vsako soboto in nedeljo, med 11.
in 13. uro z vami drsal tudi Božiček.

V BTC City-ju, v dvorani 10, smo odprli
prvo trgovino z izdelki svetovno priznanih
blagovnih znamk za bodoče starše in
njihove malčke, Mothercare in ELC (Early
Learning Centre). Vse mamice, očki, dedki
in babice ste skupaj s svojimi najmlajšimi
vabljeni, da se nam pridružite na uradni
otvoritvi, ki bo potekala 28. novembra
2009 ob 16. uri v novo odprti trgovini.
Na dan uradne otvoritve se bo odvijal
zabavni program na katerega ste vabljeni
vsi starši, tete, strici in stari starši, skupaj
s svojimi najmlajšimi. Ti se bodo lahko
posladkali in preizkusili nove in zabavne
igrače Mothercare in ELC, starši pa bodo
na dan otvoritve nagrajeni tudi s posebnim
popustom.
-------------------------------------------------dvorana 10
T: 01 585 18 20
--------------------------------------------------

Otroška šola golfa je namenjena pripravi
na opravljanje izpita za golf, druženju z
vrstniki in razvedrilu. Vadba je primerna
za tiste s tekmovalnimi ambicijami in tudi
za tiste, ki jim golf pomeni zabavo oz.
sprostitev.
Šola želi otrokom omogočiti, da kakovostno
preživijo prosti čas, spoznajo igro golfa
ter se naučijo pravilne tehnike udarcev.
Pri najmlajših je poudarjeno učenje s
pomočjo igre. Glavni namen pa je, da se
otroci zabavajo, družijo in ob tem seznanijo
z golfom. Z uporabo najrazličnejših
pripomočkov v Golf Clarusu naredijo vadbo
še bolj zanimivo, raznoliko in prijetnejšo za
najmlajše.
Pri nekoliko starejših otrocih se bolj
posvetijo tehničnemu delu. Začnejo
razvijati osnove golfskega udarca in
tehnično izvedbo le-tega. Posebno
pozornost namenjajo poznavanju varnosti
na igrišču, spoštovanju golfske etike
obnašanja in pravični igri.
Delo poteka v skupinah, oblikovanih glede
na starost oz. predhodno znanje. Vadba
je prilagojena starosti otroka, njegovemu
znanju in ambicijam.
-------------------------------------------------Golf Clarus, Dvorana 9
T: 01/200 09 18

Slikarka in specialistka interne medicine
v pokoju dr. Danica Bem Gala spada
med najbolj znane ljubiteljske likovne
ustvarjalce. V predverju Kongresne
dvorane Mercurius je bila v času med 14.
oktobrom in 4. novembrom na ogled
razstava abstraktnih kompozicij.
Na otvoritvi razstave je avtorico in njeno
življenjsko in ustvarjalno pot predstavil
novinar in humorist Tone Fornezzi - Tof,
o razstavi in slikarkini monografiji Likovna
in literarna refleksija pa je spregovoril
umetnostni zgodovinar in likovni kritik
Damir Globočnik. Otvoritve razstave se
je udeležil tudi predsednik uprave BTC,
Jože Mermal.

100 % bombaž, flanela,
mere: 140 x 200/60 x 80 cm.

SAMO ZA
IMETNIKE MERKURJEVE
KARTICE ZAUPANJA

Redna cena: 11,69 EUR

8,76 EUR

Akcija velja do prodaje zalog.

Akcija velja do 24. 12. 2009 oz. do prodaje zalog.

Garnitura orodja MTECH,
Quattro Grip

Prenosni računalnik
COMPAQ, Presario CQ71

120-delna, profesionalno ročno orodje,
sodoben inovativen design, najkvalitetnejši
materiali.

V BTC City Ljubljana je sicer obiskovalcem
na voljo več kot 8500 brezplačnih
parkirnih mest, več kot 100 jih je
namenjenih invalidom, sedaj pa so se
jim pridružila še ta, ki so rezervirana za
nosečnice in mamice z dojenčki.

Procesor Intel Dual-Core 2,1 GHz,
grafika GeForce G 103M, 500 GB trdi disk,
4 GB RAM, HDMI izhod.
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BTC 247x186mm.indd 1

-25%

2,69 EUR

Paten
tira
Quatt na novost
ro Gri
p®

--------------------------------------------------

Odslej je parkiranje za nosečnice in
mamice z dojenčki v BTC City Ljubljana
še prijaznejše. Posebej smo označili
in rezervirali parkirna mesta, ki so
namenjena samo nosečnicam in mamicam
z dojenčki. Vsekakor pa na označenih
mestih lahko parkirate tudi očki z dojenčki.
Na celotnem območju smo označili
14 tovrstnih parkirnih mest pred
posameznimi nakupovalnimi dvoranami:
pred Dvorano A, Emporiumom, Zaro,
Baby Centrom, Atlantisom in nekaterimi
drugimi.

Posteljnina, Zala Basic

Razstava abstraktinh
kompozicij dr.Danice
Bem Gala

www.golfclarus.si

Še bolj prijazno
parkiranje za nosečnice
in mamice z dojenčki

V lončku ø 12 cm, višina 30 cm,
različne barve, brez okrasnega lončka.

Merkur, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, www.merkur.eu

Najbolj naravna
hiša na ogled v BTC
Več svetlobe, več zraka,
več svobode.

LEP DOM
JE NAJLEPŠE
DARILO

Božična zvezda

cm

174,00 EUR/grn

699,99 EUR

Akcija velja do prodaje zalog.

Akcija velja do 24. 12. 2009 oz. do prodaje zalog.
11.11.2009 14:31:15



atlantis

intervju

vodno mesto

Domen Mavrič
Foto: Studio Bomba

BTC City - za primat
najboljšega so potrebni
trud, dinamičnost in
prodornost

Darilni bon Atlantis – popolno
novoletno darilo
Ste v zadregi, ker ne veste, kaj v prazničnem decembru podariti svojim najdražjim, prijateljem ali
poslovnim partnerjem? Zakaj se tokrat ne odločite
drugače?! Vodno mesto Atlantis ponuja enkratno
rešitev – popolno novoletno darilo v obliki darilnega bona, s katerim podarite zabavo, sprostitev,
razvajanje in užitek.
Darilne bone lahko kupite za vse storitve Vodnega
mesta Atlantis, obdarovance pa boste zagotovo
presenetili z darilnimi boni za tajsko masažo,
Čokoladni paket, Paket zdravi senior, Paket
sprostitve ali Paket presenečenja, darilnim bonom
za Svet doživetij ali Termalni tempelj, najmlajše
obdarovance pa s Paketom doživetij.

Direktor ljubljanskega BTC Cityja je v
poslovne vode vstopil že zelo zgodaj.
Če se nekateri pri 23. ali 24. veselijo
diplome, se je sam že spogledoval
z magistrskim delom in vzporedno
pripravljal doktorat. Zraven je delovne
izkušnje nabiral v družinskem podjetju
in danes se lahko pohvali z uspešnim
sedemletnim delovanjem v okviru
družbe BTC.

Kje lahko kupim darilni bon
Vodnega mesta Atlantis?

Zares hitro ste diplomirali in tudi opravili magisterij.
Kako to, da se niste odločili končati še doktorata?
Ob koncu magisterija sem razmišljal tudi o doktoratu.
Lahko bi ga namreč opravil v Ameriki, kjer me je čakalo tudi
nadaljnje delo. Hkrati se je pojavila možnost za delo v BTC.
Vedno me je bolj kot akademski mikal poslovni svet, čeprav
sem zelo hitro študiral in v tem tudi užival. Gospod Mermal,
predsednik uprave družbe BTC, mi je tako ponudil priložnost
v obliki šestmesečne preizkusne dobe, ki bi pokazala, kako se
znajdem v sistemu in kako me vidi njihova stran. Na upravi
sem se ukvarjal z nekaj projekti in deloval v kontrolingu.
Pozneje se je izkazalo zadovoljstvo na obeh straneh in tako
sem uradno začel službo v družbi BTC.
Kaj pa se je zgodilo z načrtovanim doktoratom?
Vzporedno sem ga snoval in tudi napisal celotno dispozicijo.
Je na pol narejen in hkrati v mirovanju že sedmo leto, ker na
dveh stolčkih nisem mogel, niti želel sedeti. Ampak mi za to
ni žal in sem prepričan, da sem se prav odločil. Moj doktorat
je posel.
Preden ste postali direktor Poslovne enote Ljubljana v
družbi BTC (direktor BTC Cityja, op. p.), ste opravljali
funkcijo direktorja Vodnega mesta Atlantis. Je zdajšnja
funkcija zahtevnejša kot je bila prejšnja?
Povsod sem užival, saj obožujem izzive. Rad hodim v službo.
Za Atlantis sem postal vodja projekta in bil na izobraževanju
v Nemčiji za vodenje tovrstnih kompleksov. Sestavil sem tudi
odlično ekipo s takratnim pomočnikom Miho Rakarjem (zdajšnji
direktor Vodnega mesta Atlantis, op. p.), šefom kopališča
Dejanom Radulovičem, vodjo tehnike Jožetom Tihlom, moja
desna roka je bila Irena Bitenc, ki še danes dela tam. Skratka,
šlo je za ekipo, ki se je zelo ujela in z lahkoto uresničila zahteven
projekt, pa čeprav smo večkrat delali po cele dneve, kdaj tudi noči.
Moja današnja funkcija je za razliko bolj kompleksna, precej več
je kombinatorike, prepletanja različnih dejavnosti. V tem še bolj
uživam. Atlantis pa je še vedno kot moj otrok, ki ga moj naslednik
Miha Rakar zdaj odlično vodi.
Nam lahko opišete, kakšen je vaš delovnik?
Sedem dni v tednu sem v stiku s službo, sploh zaradi današnje
tehnologije – mobilni telefoni, prenosni računalniki. Večkrat se
mi zgodi, da sem doma pred televizorjem, hkrati govorim po
telefonu, poleg tega pa prebiram še elektronsko pošto. V enem
dnevu imam včasih tudi po štirinajst precej zahtevnih sestankov,
poleg tega pa so tukaj še družabni dogodki, ki se jih kot direktor
moraš udeležiti. Ali si v toku ali te pa ni. Tako nekako s tem živi
tudi celotna družina.
Prostega časa je potem bolj malo?
Moraš biti organiziran in sistematičen. Prosti čas zame pomeni
kakovostno preživljanje časa z družino, z ženo Katjo in sinom
Janom. Če to ne bi funkcioniralo, potem tudi moja služba ne bi.
Vse to je zelo usodno povezano in mislim, da sem imel pri tem
zelo srečno roko. Preostali čas pa je seveda namenjen športu.

Razveselite svoje najbližje in jim v ličnem ovitku
podarite darilni bon Vodnega mesta Atlantis!
Kupite ga lahko:
- na Info točki v dvorani A in na telefonski številki
01/585 22 22, od ponedeljka do petka,
od 12. do 20. ure, in ob sobotah, od 9. do 20. ure;
- na recepciji Vodnega mesta Atlantis,
vsak dan od 9. do 23. ure;
- na spletni strani www.atlantis-vodnomesto.si,
kjer je nakup nekaterih Atlantisovih darilnih bonov
10 odstotkov cenejši.
Darilni bon je prenosljiv in velja pol leta.

Damjan Kralj

direktor Poslovne enote Ljubljana, družbe BTC
Vsako nedeljo igram tenis, vsak torek košarko, pozimi pred
službo obiščem fitnes, poleti vedno tečem … torej šport kot
način življenja.
BTC podpira tudi nekatere vrhunske športnike. Si v
prihodnje želite sodelovati še s kakšnim odličnim
športnikom oz. športnim kolektivom?
Predvsem podpiramo košarkarski klub Union Olimpija. Osebno
v prihodnje vsekakor zagovarjam podporo odličnih športnikov,
kot sta npr. Aljaž Pegan in Mitja Petkovšek. Sploh v teh časih
sta odličen primer za poudarjanje nekaterih vrednot, ki jih v
preteklosti ni bilo. Gre za športnika, ki sta načelna in moralna, ki
z delom in prizadevnostjo dosegata vrhunske rezultate za slabše
plačilo, ker gre pač za šport, ki ni tako komercialen kot denimo
nogomet. Prav tako v športu podpiramo ženske, kot npr. odlično
plavalko Saro Isaković. In če v BTC podpiramo ljudi s takimi
vrednotami, smo zagotovo naredili največ.
Pred kratkim je BTC praznoval 55-letnico. Prihodnje
leto bo minilo 20 let od odprtja prve trgovine. Boste tudi
v ta namen pripravili posebno slovesnost?
Zvesti smo temu, da imamo vsako leto tradicionalno ponovoletno
druženje z vsemi poslovnimi partnerji – od najmanjših do
največjih. To je projekt, s katerim se ukvarjamo tehnični direktor
in član uprave Marko Žehelj, Maja Oven kot direktorica sektorja
za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, Janko Pirkovič kot
direktor Logističnega centra BTC ter moja malenkost. Tam vedno
napovemo tudi vse novosti. 20. obletnico bomo zagotovo povezali
z našim Festivalom nakupov in zabave.

Lahko bi dejali, da so novosti v zadnjem času postale
že kar stalnica družbe BTC?
Danes se lahko pohvalimo z močnim poslovnim in trgovskim
delom, zelo močnim storitvenim ter tudi zabaviščnim delom.
Vmes se pojavljajo še druge stvari, kot je Zdravje Clarus,
v okviru katerega najdemo Bio bar, Lekarno, Diagnostični
center, še letos bomo odprli večjo trgovino Mothercare,
pospešeno raste Kristalna palača. Nadaljujejo se tudi pogovori
o gradnji novega hotela za Kolosejem, imamo zasnovane
projekte za nekatere gostinsko-storitvene dejavnosti ob
Atlantisu, načrtujemo prenovo osrednjega dela, revitalizacijo
tržnice … Vse poteka dinamično in prodorno, in tako je tudi
prav. Če želiš kot mesto BTC obdržati primat najboljšega, to
preprosto moraš tako početi.
Kaj bi vi osebno še dodali v že tako pestro malo mesto
velikih nakupov in zabave znotraj naše prestolnice?
Imamo jasne strateške usmeritve za BTC City: npr. tako
imenovani Rebranding, kar pomeni, da nekatere blagovne
znamke postavimo na prava mesta; revitalizacijo – torej, da
stalno prenavljamo, obnavljamo, gradimo nove stvari. Zelo
pomemben je tudi poudarek na ekologiji – razvijamo namreč
svoj EKO indeks, z jasnimi cilji pozitivnih vplivov na okolje.
Prizadevamo si tudi za dodatno ozelenitev nekaterih površin
ter za dodatne kolesarske poti. V sodelovanju z Mestno
občino Ljubljana smo v BTC Cityju že poimenovali nekatere
ulice, nekatere pa še bomo. Želimo, da je BTC CITY mesto, ki
je hkrati tudi prijazno mesto.

www.btc-city.com

Delovni čas: odprto vse dni v letu 9.00-23.00
Svet doživetij in Termalni tempelj odprta od
pon. do čet, od 9. do 21. ure, od petka do nedelje
ter med prazniki pa od 9. do 22. ure.
T: 01/585 21 00
www.atlantis-vodnomesto.si

Novo v Atlantisu
Vadba za otroke s čezmerno
telesno težo

Raziskave kažejo, da ima vsak četrti slovenski
otrok preveliko telesno težo, zato so se v Atlantisu
odločili, da pripravijo program vadbe za otroke, ki
si želijo izboljšati svojo telesno pripravljenost in
počutje, se redno rekreirati, poskrbeti za zdravje
in izgubiti odvečne kilograme. Vadba, namenjena
tako plavalcem kot polplavalcem, obsega aerobne
vaje, plavanje v različnih tehnikah, vodne igre in vaje
za sprostitev. Intenzivnost in trajanje posameznih
vadbenih enot pa inštruktorji prilagodijo otrokovim
sposobnostim in zdravstvenemu stanju. Vadba
bo potekala dvakrat tedensko, predviden začetek
vadbe je 6. januar 2010.

Kolagenska terapija



Novost Termalnega templja je 42 Collegen
Bodywave, prva pomlajevalna, neinvazivna in
popolnoma varna terapija za vse telo, z razpršeno
svetlobo, ki pomaga pri zmanjšanju gubic, vlaženju
kože ter povečanju in izboljšanju njene gladkosti.
Kolagensko komoro dopolnjuje še vibracijska
plošča v njenem podnožju (Beauty Vibro Plate), ki
z nizkofrekvenčnimi vibracijami spodbuja mikrocirkulacijo in s tem pomaga pri izgubi odvečnih kilogramov, zmanjšanju maščobnih oblog in celulita.
Promocijska cena terapije, ki traja 15 minut, znaša
15 evrov. Na voljo je tudi paket desetih obiskov za
samo 100 evrov.

Jelenček Niko predpremierno v
Atlantisu

Animirani film o jelenčku Niku, ki si želi spoznati
slavnega očeta (ta naj bi bil eden od Božičkovih
vprežnih jelenov) in se v želji po letenju spoprijatelji
s čudaškim letečim veveričkom in polarno lisico ter
se z njima odpravi na nepozabno pustolovščino proti severu, polno nevarnosti in zabavnih dogodivščin,
si bodo otroci lahko v Atlantisu predpremierno
ogledali v nedeljo, 29. novembra in 6. decembra,
vedno ob 16. uri.
Da bo ogled filma nogami v vodi in z mislimi na
hladnem severu še bolj zabavna pustolovščina
so v Atlantisu pred projekcijo animiranega filma
pripravili še posebno presenečenje: od 12. ure
dalje se lahko otroci do 10 let udeležijo enournega
brezplačnega igranja minigolfa (organizira ga
Golf Clarus, ki otrokom podarja tudi bon za vročo
čokolado, ki ga bodo otroci lahko unovčili v Indoor
Golf Clarus v Dvorani 9), ob bazenu brezplačno
prisluhnejo pravljici v angleškem jeziku, ki jo
pripravlja Jezikovna šola Lingula (za otroke od 5 do
7 let) in se ves dan sladkajo s pisanimi in vitaminov
polnimi Storck bomboni Nimm2 Soft.

Kot novoletno darilo darilne bone Vodnega mesta Atlantis svojim prijateljem
podarja tudi Špela Sklepič, prva
spremljevalka miss Hawaiian Tropic
2009, miss Atlantisa in miss Nove.
Je samozavest za zmago na lepotnih tekmovanjih prav tako odločujoča kot lepota?
Seveda je. Prav s pomočjo samozavesti punca na
odru izžareva tako notranjo kot zunanjo lepoto,
poleg tega pa še pozitivno energijo in karizmo.
Kaj pričakujete od zmage?
Pričakujem, da se bom kar najbolj uveljavila v medijih, da si bom nabrala novih izkušenj in da bom svoje
nazive koristno unovčila.
Boste poklicno pot nadaljevali v poslovnih vodah; sta poklicna kariera in lepota povezani?
Sta povezani, čeprav menim, da je lepota pomembna
na začetku kariere, saj nanjo vpliva neposredno,
pozneje pa je pomembneje, kako se znajdeš in
kakšno je tvoje znanje na poslovnem področju. Znanje
je ključ do uspeha.
Uživate v vodi, plavanju?
Zelo uživam v plavanju in vseh poletnih dejavnostih v
morju in v bazenu. Atlantis je zato odlična priložnost,
saj ponuja poleti in pozimi ogromno možnosti za
različne aktivnosti.

10
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Bi svojim najbližjim v času praznovanj podarili Atlantisov darilni bon?
Seveda! Imam zelo različne prijatelje, vsak si želi kaj
drugačnega, in prav Atlantis je kraj, kjer lahko vsak
uživa po svojem okusu; vodno mesto namreč ponuja
dovolj različnih aktivnosti, od športa in zabave do
savn in terapij za nego telesa.
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bus atlantis 217 x 103 cm
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-----------------------------------------------La Vie
Izdelek: Nosečniški puli
Redna cena: 39,90 EUR
Klubska cena: 33,92 EUR

Ideja za darilo

Art. 177146

Ste v dvomih, kako razveseliti vaše najdražje? Ne skrbite! V Klubu BTC City smo za vas pripravili nekaj
idej, s katerimi lahko presenetite svoje najdražje. Mi pa vas bomo presenetili s klubskimi ugodnostmi!

-----------------------------------------------Ralf Gartner l
Izdelek: Torba AHA za prenosni
računalnik 15,4ˇ
Redna cena: 39,99 EUR
Klubska cena: 29,99 EUR

Na celotno kolekcijo torb AHA imajo člani
kluba 25% popust.
-----------------------------------------------SiTiTeater BTC
Izdelek: Z darilnim bonom ne boste le
obdarili, ampak tudi nasmejali
Redna cena: 15,00 EUR
Klubska cena: 14,00 EUR

-----------------------------------------------By American
Izdelek: Svečana obleka za novoletne
zabave in druge posebne priložnosti
-----------------------------------------------Redna cena: 80,00 EUR
Vodno mesto Atlantis
Klubska cena: 39,00 EUR
Izdelek: Darilni boni za razvajanje telesa
in duha
Klubska cena: 5% popust na izbrane
darilne bone
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Klein delovna
miza Bosch
Redna cena: 29,90 €
Akcija:

------------------------------------------------ -----------------------------------------------Ekološka trgovina Kalček
Giga sport
Izdelek: Spider Man – kapa + rokavice
Redna cena: 12,95 EUR
Klubska cena: 11,66 EUR

Izdelek: Darilni set roll-on Dobro
razpoloženje 10ml in srček iz Oranžnega
kalcita
Redna cena: 19,20 EUR
Klubska cena: 16,32 EUR

Izdelek: Kombinezon Endless Alpi
– različne barve
Redna cena: 32,95 EUR
Klubska cena: 29,66 EUR
-----------------------------------------------Aquamania
Izdelek: Vadba dojenčkov v vodi - darilni bon
Redna cena: 110,00 EUR
Klubska cena: 104,50 EUR

Darilni bon
WOPTUJ
%BUVNWFMKB
UFWJMLB
;BQPSFEOBØ

Na vse izdelke, tudi znižane, imajo člani Kluba BTC City v Giga sport ob predložitvi
klubske kartice še dodatnih 10% popusta.
V Klub BTC City se lahko včlanite na spletni strani www.btc-city.com
ali na Info točki v Dvorani A, BTC City Ljubljana. Izdelke lahko kupite po klubskih
cenah v trgovini ob predložitvi klubske kartice Kluba BTC City.

Slike so simbolične, za napake v tisku ne odgovarjamo. Ponudba velja do 31.12.2009 oziroma do razprodaje zalog. Cene so informativne. Popusti se ne seštevajo in ne akcijske izdelke.

-----------------------------------------------Benetton – M point
Izdelek: Fantovska bundica z army
vzorcem
Redna cena: 75,00 EUR
Klubska cena: 24,90 EUR

www.btc-city.com

19,90 €

2010

Lego zaboj
a
Duplo kmetija
Art. 205621

Redna cena: 41,90 €
Akcija:

Izbor igrač za vse starosti, ki bodo v prihajajočem
letu pravi hit za vaše malčke.Kakovostne igrače po
prazničnih
ih akcijskih cenah v trgovin
trgovinah Baby Center!

Fisher Price
ce
resene
ečenja
Lonček presenečenja
Art. 191984

Redna cena: 24,99 €
Akcija:

18,99
9€

Playgo
zdravniški
kovček

Art. 175729

Art. 174686

19,99 €

Redna cena: 8,59 €
Akcija:

Playgo
hoduljica 2v1

Družabna igra
Naseljenci otoka
Catan Junior
Redna cena: 33,90 €
Akcija:

Art. 167649

5.89 €

35,90 €

Besteam dojenček
Mia Bambina

Playgo kuhinja
z dodatki

Art. 175189

Redna cena: 29,90 €
Akcija:

Art. 167642, 174441, 204948

Redna cena: 32,90 €
Akcija:

18,90

22,90 €

Redna cena: 29,90 €
Akcija:

19,99 €

Carrera avtocesta
Speed Kings
Art. 202823

Redna cena: 59,99 €
Akcija:

Playgo
vlakec živali

39,99 €

Art. 170207

Redna cena: 13,39 €
Akcija:

8,99 €

G6=:<@8=2D36>2?;8@G@C2

Art. 167652

Barbie Palčica
Thumbelina
Art. 199074

Redna cena: 28,99 €
Akcija:

19,99 €

Tomy lučka
zvezdica

Redna cena: 24,90 €
Akcija:

Art. 142578, 188963
A

16,90 €

Redna cena: 19,90 €
Akcija:
A

14,99 €

Tiny love igralni
center Brcni
in se igraj
Art. 170187

Redna cena: 59,90 €
Akcija:

38,90 €

Bruder bager
JCB 4CX

CVgdÜc^`d\aVhV/BZ\Va^cZY#d#d#!HiZ\cZ'&X!&%%%A_jWa_VcV

MANJ GOVORA

Ljubljana 106.4 in 106.1 MHz | Kranj 106.4 MHz | Koper 102.4 MHz
Izola 100.8 MHz | Piran 98.4 MHz | Portorož 102.8 MHz

Art. 194391

29,99 €

GLASBE
glasbe
manj govora

www.radioekspres.si

Playgo moja elektronska
blagajna z mikrofonom

Redna cena: 49,90 €
Akcija:

VELIKO
veliko
ECCO trgovina, BTC, Svet mode, T: 01/585 1715, E: skr≤interalp.si, www.ecco.com

Otroški računalnik
Modri Janko

Art. 27006

Redna cena: 26,90 €
Akcija:

19,99 €
Akcijske cene veljajo od 29.10.2009 do 17.01.2010.

Oglas Hit 2010 BTC CIty vodnik 247x377mm_nov_09.indd 1

Otroški
poganjalecc
Tolocar
Art. 165403-165405,
65405, 16
169657
69657

Redna cena:
a: 14,90 €
Akcija:

9.90 €

9.11.2009 9:45:23
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Edina dilema pri nakupu avtomobila: KAM?
Toyota Center Ljubljana
BTC - Leskoškova

IQ. Že od 13.450 €

Yaris. Že od 8.990 €

Avensis. Že od 21.700 €

Auris. Že od 11.990 €

iQ

Yaris

Avensis

Auris

iQ 1.0 VVT-i
Poraba* od
CO2 od*

PREDNOVOlETNO DRužENJE MAlO DRugAčE?

Toyota Center Ljubljana
VIČ - Tržaška

4,3 l
99

Avensis 2.0 D4D

Yaris 1.0 VVT-i
Poraba* od
CO2 od*

5,4 l
115

Poraba* od
CO2 od*

8,1 l
191

LC 2.0 D4D
Poraba* od
CO2 od*

5,0 l
131

* kombinirana

* kombinirana

* kombinirana

* kombinirana

Urban Cruiser. Že od 15.200 €

Verso. Že od 16.990 €

RAV4. Že od 20.900 €

Prius. Že od 24.990 €

Urban Cruiser

Verso

RAV4

Prius

V središču Golf Clarus za vas organiziramo
poslovna srečanja, team buildinge,
promocije in prireditve za podjetja.

Največje indoor golf središče v Sloveniji.

REZEVIRAJTE SVOJ TERMIN ŠE DANES!
indoor | club | proshop
Golf Clarus d. o. o.
Šmartinska c. 152
BTC City, Dvorana 9
1000 Ljubljana
T +386 1 200 09 18
golf@clarus.si
www.golfclarus.si

UC 1.4 D4D
Poraba* od
CO2 od*
* kombinirana

BTC_vodnik_oglas_A3_1.indd 1

4,5 l
118

RAV4 2.2 D4D

Verso 2.0 D4D
Poraba* od
CO2 od*
* kombinirana

5,4 l
140

Poraba* od
CO2 od*
* kombinirana

5,8 l
154

Prius 1.8 VVT-i
Poraba* od
CO2 od*

3,9 l
89

* kombinirana

7.10.2009 13:51:10
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stil

Vabljeni v svet daril in
dobrega razpoloženja!

www.btc-city.com

DARILA IN DOM

Za brezskrbne praznične dni smo za vas poiskali nekaj
lepih idej, ki vam bodo prihranile čas pri izbiri daril. Tako
kot se za praznično vzdušje spodobi, smo našli tudi nekaj
dekorativnih elementov, ki bodo v vaš dom vnesli vzdušje
praznovanja, obdarovanja in veselja pri vstopu v novo leto.

Set Dolce & Gabana The One
Drogerija MÜLLER

52,99 Eur
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5,60 Eur

Veliki angel
Trgovina Tera RD

23.99Eur
Mala vaza 5,95 Eur
Okrasni krožnik 10,48 Eur
Velika vaza

Želimo vam prijeten nakup in lepe praznične dni,
četudi jih boste preživeli doma.

Trgovina Tera RD

12 Eur
Klobuk 30 Eur
Usnjene rokavice 55 Eur
Cigaretnica

Trgovina Bijoux, modni dodatki

Set Idole D`armani
Drogerija MÜLLER

74,39 Eur

8,95 Eur
Blazina; polnilo 3,50 Eur
Odeja 49,90 Eur
Prevleka

30 Eur

Trgovina Nina Nana

Ogledalo JOE
Trgovina JYSK

79,00 Eur

Posteljnina
Trgovina NINA NANA

18,90 Eur

Obutev Hello Kitty
Trgovina Principessa

329,99 Eur

Sony fotoaparat
Trgovina Big Bang

Oglas_BTC vodnik_233x90
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ALTER V&K d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana-Šentvid

BTC Ljubljana
Hala 10 - severni vhod

odprto: pon-pet: 9-19 l sobota: 8-17 l tel.: 01 54 64 082

www.madness-shop.com

LJUBLJANA
Gosposka 3

LJUBLJANA
Trubarjeva 16

KOLOSEJ, LJUBLJANA
Šmartinska 152

BTC, LJUBLJANA, HALA 12, klet
Šmartinska 152

emporium sp. etaža, tel: 01 585 1689
hala a sp. etaža, tel: 01 585 2852

www.kilometer.si

20

gurme

www.btc-city.com
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Kavarne in slaščičarne Zvezda
Domen Mavrič, foto: Studio Bomba

Slaščice brez konkurence!
Prva kavarna in slaščičarna Zvezda je v središču
prestolnice zaživela leta 99, v neposredni
bližini ji je nato sledila še ena. Poseben vtis na
obiskovalcu pušča tretja v BTC City-ju.
Slaščičarne se že nekaj časa drži sloves najboljših slaščic, v
BTC City-ju pa obiskovalce odslej razveseljuje tudi polepšan
ambient. Še bolj bo sladokusce navdušil nov delovni čas.
»V to smo se podali predvsem z namenom, da bodo lahko
obiskovalci po ogledu filma v Koloseju prišli na kakšen dober
koktajl in še malce pokramljat. V prihodnjem letu bomo popestrili tudi nedelje, predvsem za družine,« pravi direktorica
Urška Šefman Sojer. Medtem, ko z izbiro katere od bogatih
čokoladnih tort v zimskem času ne boste prav nič zgrešili,
pa velja poizkusiti tudi priljubljeno kombinacijo ˝Črnega
gozdička˝.
Ravno pred kratkim so v Zvezdini domači slaščičarski delavnici razvili božično torto. Slastne užitke pa si z njo po spodnjem
receptu v predprazničnem času lahko pričarate tudi doma.

RECEPT: BOŽIČNA TORTA ZVEZDA
Količina za model premera 24 cm
6 velikih beljakov sobne temperature; Ščepec soli; 300g
sladkorja; 180g drobno mletih lešnikov; 1 žlica škroba;
Ščepec začimb: nageljnova žbica in cimet
Beljake in sol stepemo v sneg, nato med stepanjem dodamo še sladkor. Primešamo lešnike in ostali začimbi, ter
škrob. Maso damo v slaščičarsko brizgalko z 1cm širokim
nastavkom in spiralno nabrizgamo na peko papir (pred
tem si označite krog modela 24cm), začnemo brizgati iz
sredine navzven. Tako si pripravimo tri oblate. Položimo jih
v pečico in pečemo 1 uro pri 150 ºC, 20 do 30 min. oblate
pustimo da se ohladijo.
Nadev: čokoladna krema s začimbami
250g jedilne čokolade; 375g zmehčanega masla; 6 velikih
rumenjakov; 200g sladkorja; 2 žlički vanilijine essence;
Ščepec začimb: muškatov orešček, cimet, nageljnove žbice;
Nastrgano lupinico dveh pomaranč
V vodni kopeli stopimo čokolado in pustimo, da se malo
ohladi. Maslo stepemo v gladko, penasto kremo. Sladkor in 1,25 dl vode kuhamo na zmernem ognju do nitke,
medtem posebej stepemo rumenjake in nato vanje počasi
vlivamo tekoči sladkor, stepamo da nastane penasta krema
in dokler se zmes ne ohladi. Ohlajeni rumenjakovi kremi
primešamo stepeno maslo, zmehčano čokolado, vanilijino
esenco in ostale začimbe.
V obod položimo najprej en oblat, ga premažemo s kremo
in tako nadaljujemo do vrha (porabimo vse tri oblate).
Torto čez noč postavimo v hladilnik. Nato odstranimo
tortni model, s preostankom kreme obmažemo torto.
Okrasimo jo s snegom iz beljaka, lahko tudi s smetano ali
jo oblečemo v mandljevo maso, po želji.

Ob četrtkih, petkih in sobotah je kavarna in
slaščičarna Zvezda v ljubljanskem BTC City-ju po
novem odprta vse do polnoči. Obiskovalci si bodo
lahko ob sladkanju privoščili tudi pester izbor
koktajlov.
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20 EUR
vrednostni bon
ZA FRIZERSKO ALI KOZMETIČNO STORITEV V NAŠEM SALONU
OB NAKUPU NAD 50,00 EUR V NAŠI TRGOVINI

VSE ZA VAŠE LEPE LASE
MINI LIKALNIK
ZA LASE

!-=:

(67(/$

7 5 * 2 9 , 1 $

ESTELA TRGOVINA ZA FRIZERJE IN KOZMETIKE
BTC HALA 3, TELEFON: 01/585-28-90

novo

Zdravje Clarus, d.o.o.
Šmartinska 152, dvorana 9
Ljubljana
Tel: 01 2000 914
Odprto: od ponedeljka
do sobote od 9h do 20h

clarusova košarica zdravja
cenovni hit
Abc plus - vitamini in minerali
redna cena 19,75€
akcijska cena 14,81€

neverjetne cene
vse
*

-25%

cenovni hit
PHYTOJOBA - maska za lase
redna cena 34,78€

OMEGACTIVE
redna cena 20,78€

akcijska cena 26,09€

akcijska cena 15,59€

cenovni hit
KOENCIM Q 10
redna cena 26,81€

akcijska cena 20,11€

KRIŽNI PAS -LOMBAX
redna cena 60,22€
akcijska cena 45,17€

KORUZNE TESTENINE
BREZ GLUTENA
redna cena 2,73€
akcijska cena 2,05€

cenovni hit
KOLOSTRUM
redna cena 21,27€

akcijska cena 15,95€

ORGANIC FOOD BAR
redna cena 2,5€
akcijska cena 1,88€

SOJINA OMAKA TAMARI
redna cena 6,92€
akcijska cena 5,19€

bio rižev napitek 1l
redna cena 2,43€
akcijska cena 1,82€

* Akcija velja za izdelke Clarusove košarice zdravja. Akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo. Akcija velja od 19.11.09 do 13.12.09.

