Brezplačen oglasnik nakupovalnega
središča BTC City Murska Sobota
Štev. 72 | Leto 12 | avgust 2010

S Karin Škufca po nakupih
v BTC City Murska Sobota
Obratovalni čas trgovin BTC City Murska Sobota
od ponedeljka do sobote od 8.00 do 20.00
Interspar, Restavracija Interspar, Hervis in DM
od ponedeljka do sobote od 8.00 do 20.00
nedelja od 8.00 do 13.00

Pred vami je osvežena podoba BTC-oglasnika, v bližnji prihodnosti pa za vas pripravljamo
tudi obogateno ponudbo v nakupovalnem središču BTC City Murska Sobota.

33.300 Tisk

Vsako delo, ki se ga lotimo v življenju, je izziv, pa
naj gre za nakupovanje ali vodenje posameznega
projekta.

Mitja Horvat, direktor

V torek, 10. 8. 2010,
je BTC City obiskala
skupina otrok iz
Vrtca Murska Sobota
Otroci so pod mentorstvom
svojih vzgojiteljic v otroški
igralnici risali na temo
počitnic. Potem so risbice
postavili na ogled in jih bo
mogoče videti do konca
avgusta.

Do 31. 8. 2010 na ogled

26. 6. 2010 je bila končana velika nagradna igra
Nakupujmo v BTC Cityju Murska Sobota
in podeljene so bile številne nagrade
Na prireditvi so nastopili pevec Vili Resnik, gost je bil trener
NK Nafta Damir Rob z nogometašema, obiskovalci pa so se
posladkali z nogometno torto velikanko.
Dobitniki glavnih nagrad: Dejan Berden, nakupovanje v BTC Cityju
Murska Sobota v vrednosti 1000 €, Janez Stariha, nakupovanje v BTC
Cityju Murska Sobota v vrednosti 600 €, Štefan Berden, nakupovanje
v BTC Cityju Murska Sobota v vrednosti 300 €

razstava astrofotografij Jurija Stareta ODSTRTI POGLEDI V SKRIVNOSTNO VESOLJE
razstava risb vrtcev iz Murska Sobote POČITNICE
razstava likovnih del članic likovnega društva MAVRICA
iz Murske Sobote Darinke Horvat in Zore Šonaja
Sobota, 28. 8. 2010, ob 20. uri

zabava ob koncu počitnic HEINKEN PARTY Z DISKDŽOKEJEM, HOSTESAMI IN NAGRADAMI
Sobota, 4. 9. 2010, ob 11. uri

otroška predstava z delavnicami MEDVEDEK GRE V ŠOLO
28. 8.–12. 9. 2010

Ogled tekem svetovnega prvenstva v košarki

Venera, agencija za trženje, Ul. arh. Novaka 13, Murska Sobota Izdajatelj

Dobrodošli pri nas!

Veronika Železnik Vsebinska zasnova in oblikovanje

Cenjeni kupci in obiskovalci, iskreno verjamem,
da se bomo zdaj, ko so tudi prometne poti
do nakupovalnega središča posodobljene, še
pogosteje srečevali ter zadovoljni odhajali in se
vračali v naš skupni nakupovalni raj.

brezplačno ga prejemajo vsa pomurska gospodinjstva Urednica

Čeprav je šele poletje, v BTC Cityju Murska Sobota
mislimo že na zimo. V adventnem času bomo
ustvarili Božično vas, ki bo v našem okolju nekaj

novega in izjemno zanimivega. K sodelovanju
bomo povabili trgovce in obrtnike s ponudbo,
primerno za ta zimski in praznični čas. Dodali
bomo bogato gostinsko ponudbo in kot piko na i
še drsališče.

Nagradna igra:

NOVO

V KEGL CITY PLANET

Terasa, novi vhod in nov odpiralni čas
Ponedeljek – četrtek ..... 07.00 do 24.00
Petek ........................... 07.00 do 01.00
Sobota ......................... 07.30 do 02.00
Nedelja ........................ 08.00 do 22.00

SOBOTA, 28.8.2010 ob 20.uri
HEINKEN PARTY Z DJ,
hostesami in nagradami
OB ZAKLJUČKU POČITNIC

28.8. - 12.9.2010
V času svetovnega
prvenstva v košarki
vabljeni na ogled
tekem z
ugodno poletno
ponudbo pijač.

Oglasnik

Tudi v centru za bovling bomo poskrbeli za
celoletno pestro dogajanje za vse generacije s
koncerti, tematskimi večeri, »eventi« z zanimivo
vsebino in privlačnimi gosti.

BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana Naklada

Prav izzivi, ki jih prinaša vodenje v povezavi z
nakupovanjem, so bili tisti, ki so me prepričali, da
sem 1. avgusta 2010, po upokojitvi dosedanjega
uspešnega direktorja Janeza Štotla, z občutkom
velike odgovornosti in jasne vizije zagrizel v to
zahtevno delo. Po več kot petnajstletnih delovnih
izkušnjah v trgovini in komerciali doma in v tujini
bom skušal izkušnje povezati z novimi trendi in
idejami, kajti zavedam se, da kupci in obiskovalci
v nakupovalnem središču vsak dan pričakujete
kaj novega.
BTC City v Murski Soboti bo po novem še
prijetnejši, bolj urejen ter kupcem in obiskovalcem
še bolj prijazen nakupovalni center, v katerem se
bodo vedno počutili dobrodošle. Pripravljamo nov
koncept trgovin z že obstoječimi in nekaterimi
novimi, ki bo primeren lokaciji in potrebam
cenjenih kupcev. Preuredili bomo tudi del
zgornjega nadstropja. V nakupovalno središče
želimo pripeljati zanimive in uspešne blagovne
znamke ter ga preoblikovati v moderno in
zanimivo nakupovalno okolje za vso družino,
tudi za najmlajše. Zanje bomo pripravili zanimive
programe – od najrazličnejših delavnic in animacij
do otroške diskoteke in igralnice z varuško.
Staršem bomo omogočili sproščene nakupe,
otrokom pa prijetno zabavo ali praznovanje
rojstnega dne.

Pošta Slovenije

Cenjeni kupci in obiskovalci
BTC Cityja Murska Sobota!
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Ko oblačilo več odkriva,
kot zakriva. Tudi Karin
se nikakor ne zna upreti
privlačnosti Liscinega
spodnjega perila. Zakaj bi
se? Da se v njem počuti
še posebej zapeljiva, bi se
dalo videti tudi iz letala.
Ali je zapeljivo perilo
namenjeno še komu, nam
Karin ni zaupala. V Liscini
trgovini kakovostnega in
zapeljivega spodnjega
perila ne manjka. Korzet
(59,00 €) in hlačke
(20,00 €), oboje iz
kolekcije Lisca Selection,
je kupila v trgovini Lisca.
Čevlji so iz Massa
(89,99 €), prstan in
obesek Just Cavalli (vsak
78,00 €) pa je mogoče
dobiti v butiku Milano.

Je vroč poletni dan primeren za nakupe
v največjem soboškem nakupovalnem
središču BTC? Seveda je. Je tudi kakšen
drug dan primeren za obisk omenjenega
središča? O, pa še kako! Prijetno ozračje
in razpoloženje. Prijetni in ustrežljivi
trgovci in trgovke. Kotički, kjer lahko s
poslovnimi partnerji, prijatelji, kolegi
in navsezadnje z družino negujete
kulturo druženja ob »kavici«. Da
ne omenjamo lepotilnih salonov,
igral za najmlajše in tiste malo
večje, stez za bovling in še bi
lahko naštevali. Vse to in še kaj je
v mesto nakupov privedlo mlado
manekensko zvezdo v vzponu Karin
Škufca. Njen poklic ni enostaven,
delavniki brez urnika se znajo
zavleči dolgo v noč. Poleg tega mora
Karin nenehno skrbeti za svoj videz,
se znati obleči za vsako priložnost.
Tako za poslovni sestanek, sproščeno
sobotno druženje, potovanje ali spanje.
Karin se dobro zaveda, da se vsak
dan začne in konča v postelji. Vsaka
malenkost šteje. In če seštejemo vse
našteto, potem je več kot na dlani, da je
obisk BTC-ja zadetek v polno. To ve tudi
ona.

Zadetek v polno
S Karin Škufca po nakupih v BTC City Murska Sobota

»Nikoli ne veš, kdaj bo treba čez
noč v Milano ali preko luže,« na
glas razmišlja Karin. Potovanja
znajo biti prijetna. Znajo pa
biti tudi naporna. Vsekakor pa
si najbolj želi, da pride njena
prtljaga z njo na cilj takšna, kot je
bila ob odhodu. Da so kakovostni
kovčki predpogoj, ve tudi ona. V
trgovini Samsonite imajo pestro
izbiro le-teh za vsako priložnost
ali potrebo. Karin nosi v rokah
kovček Cosmolite Beauty Case
(210 €), ob sebi ima kovček
Cosmolite Spinner (397,00 €).
Hlače Eightg Sin (69,95 €) in
maja Rosner (57,95 €) sta del
nakupa v trgovini Betty Blue.
Sončna očala znamke Dior
(217 €) so iz Optike Novak.
Ura Calvin Klein (250,00 €),
Slowatch, pa je postala njena
nova ljubezen na prvi pogled.

Resda je poklicna pot mlade Karen zahtevna in naporna. A
časa za družbo ne sme zmanjkati. Biti oblečena kar se da
sproščeno, mladostno in zapeljivo hkrati, je tisto, na kar
Karin stavi. Nakupovanje v trgovini Betty Blue je bilo zanjo
pravi užitek. Izbrala je hlače iz džinsa Eighth Sin (65,95 €),
majo Louise Orop (12,00 €) in ruto Mess (15,00 €). Čevlji
By Studio IK (120,00 €) so jo očarali v trgovini Peko.

A še preden je Karin obiskala naštete prodajalne,
trgovine ali butike, je stopila v prostore salona Beauty
World. Nad obiskom je bila naravnost navdušena.
Ob izstopu iz salona je poudarila, da je to tisto pravo.
Make-up, ki atribute zgolj poudari, ki ni pretiran in je
narejen z veliko mojstrstva in okusa! Tako urejena je
z dodatno samozavestjo krenila po obisku soboškega
nakupovalnega središča BTC, kjer se je, polna
energije, počutila kot doma.

Da zdrav in temeljit spanec deluje na telo in duha, je
stara in javna skrivnost. Čeprav se mnogi v življenjskem
ritmu, v kakršnem živimo, tega vedno manj zavedamo.
Dan je prekratek tudi za Karin, a kljub vsemu daje počitku
velik pomen. Tako velik, da je obisk trgovine s spalnimi
srajčkami obvezen. Še preden se je udobno zleknila na
Hitexovo vzmetnico, je zavila v prodajalno Zoja, kjer si je
izbrala spalno srajčko Komet/Eden (34,90 €). Dobro in
uspešno jutro se začne po lepi in lahkotni noči.

Karin je zakorakala v svet mode v najstniških letih. Pri
svojih dvajsetih pozna marsikatero past manekenske
obrti. Zaradi tega mora večkrat nastopiti kot resna
in poslovna ženska, kar navsezadnje, kljub mladosti,
tudi je. V zakulisju sveta mode bo morda ostala tudi
po končani aktivni poti modela in manekenke, a do
takrat bo preteklo še veliko vode. A Karin že sedaj
ničesar ne prepušča naključju. Prav zato je bila
nad izborom v butiku Milano vidno navdušena in z
veseljem pomerila več kosov oblačil. Fotograf Žiga
jo je posadil v udoben naslonjač v maji Sensi
(27,90 €) in hlačah Hauber (80,90 €). Karin si je
nadela še uhane (88,00 €), obesek (64,00 €) in prstan
(178,00 €) znamke Just Cavalli. Očala francoske
znamke J. F. Rey (236,60 €) je našla v Optiki Novak.
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DVB-T/C MPEG-4
slovenski meni

široki kot 28 mm
15x optični zoom
HD video

razrezana
cena
10 obrokov
EOM 0%

81

cm

nerazrezana cena: 399,90 €

10x39,99 €
LCD televizor
LG 32LD320

Diagonala 81 cm, ločljivost 1366x768
px, DVB-T/C MPEG-4 sprejemnik. Picture
Wizard II, 24p Real Cinema, Smart Energy
Saving. Slovenski meni, HDMI, Simplink.

do 8 ur delovanja
Prenosnik
Dell Inspiron 15z
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(15 itev
cm etl
,6
v
39 D os
LE

razrezana
cena
10 obrokov
EOM 0%

Ločljivost 1366 x 768 px, DL DVD/RW,
WLAN 802.11b/g, LAN 10/100/1000
Mbps, Bluetooth, VGA in HDMI izhod,
3x USB2.0, čitalec kartic 7v1, spletna
kamera z mikrofonom, 6-celična Li-Ion
60Wh baterija (do 8 ur delovanja), teža
2,4 kg. Garancija 3 leta. Windows 7
Procesor: Intel® Core™2 Duo SU7300 1,3 GHz
Home Premium SLO/ANG 64bit.

nerazrezana cena: 549,90 €

10x54,99 €

Trdi disk: 320 GB SATA 7.200 obr.
Pomnilnik: 4 GB DDR3 1.066 MHz
Grafika: ATI Radeon™ HD 4330 512 MB

229,90 €
Digitalni fotoaparat
Nikon Coolpix L110

Ločljivost 12 mio točk, 15x optični zoom, širokokotni objektiv (28mm),
7,6 cm LCD zaslon, dolgo trajanje baterij, 5-kratno preprečevanje
zamegljenih slik, zmanjšanje vibracij (VR) s premikanjem senzorja,
občutljivost ISO do 6400. Snemanje videoposnetkov v visoki
ločljivosti (HD) 720p s stereo zvokom.

10,2 mio točk
8 GB kartica + foto nahrbtnik

449,99 €
Digitalni zrcalno
refleksni fotoaparat
Nikon D3000+18-55 VR kit

Ločljivost 10,2 mio točk, 7,6 cm LCD zaslon, EXPEED procesor za obdelavo
fotografij, 11 točkovni AF. ISO do 1600. Zapis do 3 slike/s, foto pomočnik,
vgrajeno čiščenje senzorja in sistem za nadzor zračnega toka, obdelava
fotografij v samem fotoaparatu. Objektiv Nikkor 18-55 mm VR.

BIG BANG MURSKA SOBOTA | BTC, Nemčavci 1d | Tel: 02/538 20 00 | Ponudba velja od 18. 8. 2010 do prodaje zalog. | Cene so v € in vsebujejo DDV. | Tiskarske napake niso izključene. | Big Bang vam plača vse stroške odobritve, zavarovanja in obresti kredita - EOM 0 %.
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© 2010 The LEGO Group

od 28.07.2010 do 10.10.2010

Pokrovitelj nagradne križanke:
Frizerski salon in solarij Verica Banfi, s. p.,
Lendavska ulica 51, 9000 Murska Sobota
1. nagrada: žensko striženje v vrednosti 23 €
2. nagrada: fen frizura v vrednosti 13 €
3. nagrada: moderno moško striženje v vrednosti 12 €
Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici do
3. 9. 2010 na naslov: BTC, d. d., Nemčavci 1 d, 9000
MURSKA SOBOTA. Imena nagrajencev bomo objavili v
naslednji številki Oglasnika. Potrdila o nagradi bomo
poslali po pošti.

SAMO PRI NAS!

www.spar.si

SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letali{ka cesta 26

www.hervis.si
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S Hervisovo
športno kartico

19.

Veljavnost ponudbe je do vključno 25. 8. 2010, oziroma do razprodaje
zalog, samo v poslovalnici Hervis Murska Sobota
Trgovina je odprta tudi ob nedeljah od 8. do 13. ure
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RAZLIČNE
BARVE
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CENA BREZ
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REEBOK
DOUBLE QUICK LACE

99

NIKE

otroški športni copati
zapenjanje na ježka | velikosti od 28 do 34

14.

šolski nahrbtnik
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Najnižja cenagoriji.
kate
v posamezni

X-FACT COBRA

kolesarska čelada | z vizirjem in zaščitno mrežico |
19 odprtin | velikosti od 52 do 57, od 58 do 62

oglas_BTC Murska Sobota.indd 1
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X-FACT PRO RACE

mladinsko polnovzmeteno kolo | 24 col |
21 prestav | oprema Shimano TX 51 Tourney
10.8.2010 15:38:06

