BTC City Murska Sobota

Naj popusti! Naj zabava!
Trgovine odprte od 8.00 do 20.00
Koncert:

BIG FOOT MAMA
Sobota, 15. oktober 2011
Brezplačen časopis nakupovalnega
središča BTC City Murska Sobota
Številka 82 | Leto 13 | oktober 2011

Jesen si polepšajte z izbranimi nakupi. Vabljeni v BTC City Murska Sobota!

Mitja Horvat, direktor

14. 10. 2011 ob 18.00 modna revija
z glasbeno gostjo Rebeko Dremelj

Velika nagradna igra se
nadaljuje vse do 3. decembra

15. 10. 2011 ob 11.00 otroška
predstava Yoohoo in prijatelji

Sodelujte in se potegujte za osebni avto Chevrolet Spark 1.0
iz Avtohiše Kolmanič & Dokl in pet manjših nagrad.

29. 10. 2011 ob 11.00
rajanje s čarovnicami od Grada
ob 21.00 zabava s skupino Plamen

V soboto, 15. 10. 2011, si oglejte
predstavitev avtomobilov Chevrolet
in Avtohiše Kolmanič & Dokl!
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12. 11. 2011 martinovanje
z Vladom Kalemberjem

Občina Grad pripravlja v sodelovanju z društvi in
Krajinskim parkom Goričko že dvanajsto tradicionalno

NOČ ČAROVNIC
ki bo v nedeljo, 30. oktobra 2011, od 12. ure dalje
v grajskem parku pri Gradu na Goričkem

Pravila nagradne igre so objavljena na nagradnem avtomobilu v avli BTC Cityja in na spletni strani www.btc-city.com

Pripravite svoje malčke
na hladnejše dni!

Trgovina Baby Center ponuja vse, kar vaš malček potrebuje za prihajajoče
hladnejše jesenske in zimske dni. V široki izbiri otroških oblačil in otroške obutve
priznanih blagovnih znamk boste zagotovo našli primerno oblačilo in obutev
tudi za svojega otroka. Jesensko-zimska kolekcija vsebuje jakne, jope, bunde,
tople hlače in druga otroška oblačila, pri izbiri ustrezne obutve pa so vam na
voljo topli in udobni višji čevlji in škornji velikosti od 0 do 30. Izberite takšno
obutev, ki nima podprtega stopalnega loka, ima mehek, prožen in nedrseč
podplat ter nima previsokega in pretrdega opetnika.

Program:
12.00 zbiranje čarovnic in čarovniških prijateljev
12.30 ples čarovnic s skupino WEEKEND BAND, čarovniška himna
13.30 otroška predstava ČEBELICA DEBELICA (gledališče Ku-kuc )
14.15 srednjeveška predstava (bobnarji, vitezi, srednjeveški plesi in
boji, grajski zabavljači …)
15.00 glasbeni nastop: skupina AVENUE
15.45 predstavitev poljske folklore (skupina s Poljske)
16.15 plesni nastop: IRSKA GLASBA in PLESI (FOLK Etc.)
17.00 ulov in sojenje čarovnici
17.30 sežig čarovnice na grmadi, ples okrog grmade, čarovniška himna
17.45 glasbeni nastop: VLADO KRESLIN in MALI BOGOVI
19.00 izbor najčarovnice in najbuče, ples glavnega čarodeja z izbrano
najčarovnico
20.00 koncert: hrvaška pevka DANIJELA
22.00 koncert: ROCK PARTYZANI in MANCA ŠPIK
V začaranem grajskem parku vas čakajo:
- čarovnice in njihovi prijatelji, buče, bakle in razne figure,
- domače goričke dobrote z bogračem in raznimi pogačami,
- otroške delavnice z bučami in čarovniškimi klobuki, risanje po obrazih,
- čarobni tobogan, skrivalnice, začarana trdnjava in graški zmaj,
- srednjeveška tržnica, lokostrelstvo, srednjeveško orožje in igre,
- ples in zabava s čarovnicami ter veliko jesenskih užitkov v čarobnem
razpoloženju,
- ognjena predstava s prižigom grmade in čaroben laserski šov,
- otroška nagradna igra za čarovniške majice,
- izbor najčarovnice ter najizrezljane in najokrašene buče za lepe nagrade.

Čarovnice bodo v BTC-ju z vami že v soboto,
29. oktobra 2011, od 11. ure dalje.

Starši, vabljeni v trgovino Baby Center!
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Ponudba velja v poslovalnici
Hervis Murska Sobota
od 15. 10. do 21. 10. 2011.
Trgovina je odprta tudi ob nedeljah
od 8. do 13. ure

49.99

SOFTSHELL
MATERIAL
CYGNUS AMIN
moška softshell jakna

*Najnižja cena za ta izdelek v športnih
trgovinah na dan primerjave 15. 10. 2011.

O novih »oblačilih« razmišljamo vsi skupaj. Za vas odevamo v novo »preobleko«
vaše nakupovalno mesto BTC City. Vse z namenom sodobnejšega, modernejšega
in prijetnejšega videza ter še boljšega počutja naših cenjenih obiskovalcev med
nakupovanjem v vašem nakupovalnem središču.

brezplačno ga prejemajo vsa pomurska gospodinjstva | urednica Veronika Železnik | vsebinska zasnova in oblikovanje Venera, agencija za trženje, Ul. arh. Novaka 13, Murska Sobota | izdajatelj BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana | naklada 33.300 | tisk Delo – tisk časopisov in revij, d. d., Ljubljana | distribucija Pošta Slovenije

Kljub prijetnemu soncu, ki nas greje v teh zgodnjih jesenskih dneh, že razmišljamo
o toplejših oblačilih, obutvi in drugih izdelkih, ki nas bodo greli v hladnejših dneh.
V ta namen smo se v BTC Cityju Murska Sobota še posebno potrudili za vas in
vas vabimo na Festival nakupov in zabave z najpopusti in najzabavo. Otroci so
prav prisrčno vabljeni v igralnico Beti in Cej na jesenske ustvarjalnice.
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Čudovita jesen …
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oglas kegl september 91x134mm
6. september 2011 13:02:00

www.btc-city.com

Festival nakupov in zabave
FESTIVAL NAKUPOV IN ZABAVE – priložnost za
druženje, zabavo in seveda ugodne nakupe. Izkoristimo
ta dan, 15. oktober 2011, da si ogledamo in kupimo,
kar smo že dolgo želeli.
Medtem ko bodo odrasli izbirali med pestro ponudbo
trgovin, uživali v degustacijah in predstavitvah, si bodo
otroci dopoldne ogledali otroško predstavo, ves dan pa
bodo lahko izdelovali umetnije iz papirja na temo Jesenski gozd v igralnici Beti in Cej. Pri tem bodo otrokom
pomagale prijazne animatorke v igralnici.
Na predvečer FNZ-ja si pridite ogledat modno revijo v
BTC City Murska Sobota, ki vam bo dala ideje in smernice za lažjo odločitev o nakupu in tako izpolnitvi vaših
želj. Modno revijo bo popestrila glasbena gostja Rebeka
Dremelj.
Izkoristite ta dan in naj… popuste, zvečer pa si privoščite sprostitev in zabavo s skupino Big Foot Mama in
predskupino Dismissed.

Opravičujemo se za morebitne napake. Slike so simbolične.

KAVA BAR BTC

Naj popusti! Naj zabava!
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Otroški krožnik
Ponudba velja do 31.10.2011 v restavraciji Interspar Murska Sobota.

Piščančji medaljoni,
pomfrit, ketchup,
sok Pingo 0.2 l
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Tedenska ponudba jedi
na www.spar.si

70

+čokoladica 15 g
in karte
Kraljestvo živali dinozavri
SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26

Pokrovitelj nagradne križanke:
BABY CENTER d. o. o.,
Letališka c. 3 c, Ljubljana
1. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 €
2. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 €
3. nagrada: darilni bon v vrednoti 20 €
Geslo nagradne križanke pošljite na dopisnici do 28.
10. 2011 na naslov BTC, d. d., Nemčavci 1 d, Murska Sobota. Imena nagrajencev bomo objavili v naslednji številki
Oglasnika. Potrdila o nagradi bomo poslali po pošti.
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Alenka Mrčinko, s. p., Ulica 25. maja 16, 2250 Ptuj

BTC CITY MURSKA SOBOTA; PTUJ TRSTENJAKOVA 5

BTC CITY MURSKA
SOBOTA;
PTUJ TRSTENJAKOVA
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