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7. 4. 2012 ob 11.00 otroška predstava 
velikonočna predstava z zajčkom 
Rudijem in Alenko Kolman
Tudi pri Zajčevih se že veselijo velike noči. Še posebej 
najmlajši zajček Rudi, ki še obiskuje šolo. Danes po 
pouku ustvarja prav posebna velikonočna jajčka. Otroci, 
pridružite se mu pri predstavi, plesni zabavi in ustvarjanju!

16. 3. 2012 ob 18.00 velika modna 
revija z glasbeno gostjo Manco Špik

17. 3. 2012 glasbeni nastop  
skupine Plamen

24. 3. 2012 veliki koncert  
Crvene Jabuke

31. 3. 2012 glasbeni nastop  
skupine Zodiak Band
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Pozdrav 
pomladi!

Prihaja pomlad. Se že čuti 
v zraku. Prebujajoča se 
narava, čudovite barve in 
predvsem vrnitev sonca nas 
navdajajo z veseljem do 
življenja, a tudi s pomladno 
utrujenostjo. Najboljše 
zdravilo za preganjanje le-
te sta rekreacija in telesna 
aktivnost.  Trgovci v našem 
nakupovalnem središču nas 
spet razveseljujejo z zanimivo 
ponudbo pomladne kolekcije 
in novimi, trendovskimi 
izdelki. Poživite z njimi sebe, 
svoj dom ali svoje najbližje.

Val svežine v BTC City Murska 
Sobota se čuti povsod. Nove 
ideje, boljše vsebine, še 
boljša ponudba. 

Mitja Horvat, direktor

CE
J

Velika 
nagradna 
igra

Do supernagrade z malo sreče 
v BTC Cityju Murska Sobota!

Obiskovalci boste lahko 
od 14. 3. do 26. 5. 2012 
sodelovali v nagradni igri in se 
potegovali za supernagrade v 
BTC Cityju. 

1 x 1000 €
1 x  500 €
1 x 200 €
15 x 50 €

Kako poteka  
nagradna igra? 

Izpolnjen nagradni kupon, ki 
ga dobite v vsaki trgovini v 
BTC Cityju in na spletni strani 
www.btc-city.com, vrzite v 
skrinjico v avli BTC Cityja. 
Pravila nagradne igre so 
objavljena na skrinjici v avli 
nakupovalnega središča in na 
spletni strani www.btc.city.com.

Trgovina M-bazar v prvem nadstropju vas vabi s sloganom:

Zadovoljni vi, zadovoljni mi, zadovoljni vsi.

VELIKI 
VELIKONOČNI 

POPUST

NA VEČ KOT  
500 ARTIKLOV

Popusti veljajo  
od 14. 3. 2012 do 14. 4. 2012.

5 DELNI SET 
KERAMIČNIH NOŽEV 

NA STOJALU 

Noži in lupilnik na lesenem 
stojalu imajo izjemno 

ostro keramično rezilo. 
Mehki ročaji proti drsenju 

in ergonomska oblika 
omogočata čvrst prijem.

UNIVERZALNI PEKAČ 5,6 l 

Pekač iz litine alugus z notranjim marmornim premazom, 
odpornim na praske. Primeren za peko v pečici, pokrovka  
iz ognjevarnega stekla. Primeren za vse vrste kuhalnih 
površin tudi za indukcijo. Primeren za pomivalni stroj.

PONEV GRIL Z MARMORNIM PREMAZOM 28CM

Ponev iz litine alugus z notranjim marmornim premazom, 
odpornim na praske. Primerna za vse vrste kuhalnih  
površin tudi za indukcijo. Primerna za pomivalni stroj.

GARNITURA POSODE  
Z MARMORNIM PREMAZOM 7/1 

Posoda iz litine alugus z notranjim  
marmornim premazom, odpornim na praske.  
Primerna za vse vrste kuhalnih površin tudi  
za indukcijo. Primerna za pomivalni stroj.

30 DELNI PORCELAN SQUARE 

Porcelan moderne kvadrate oblike za 6 oseb

SKODELICE  
S PODSTAVKI  
NA STOJALU 

Skodelice 220ml  
in podstavki so 
 iz keramike na  

kovinskem stojalu.

SET ZA ZAČIMBE  
NA STOJALU  

Posodice so narejene  
iz nerjavečega jekla  
in so na magnetnem 

kovinskem stojalu. 

SET PLADNJEV 3/1

Pladenj 26,2 x 18,8 cm;  
pladenj 34 x 24 cm;  
pladenj 41 x 29 cm.
Pladnji so kromirani  
z zlatimi poudarki  
in ročaji

LESENA SKLEDA  
ZA SOLATO

Skleda za solato iz bamboo 
lesa dimenzij 24 x 11 cm

STENSKA SLIKA  
Z OKVIRJEM 

Slika dimenzije 50 x 60 cm

11.24 €
 22,48 

9.50 €
 19,00 

24.95 €
 49,90 

10.41 €
 20,82 

3.95 €
 7,90 

38.30 €
 76,60 

24.95 €
 49,90 

14.95 €
 29,90 

24.95 €
 49,90 

-50% -50% -50%

-50%-50%-50%

-50% -50% -50%

49.50 €
 99,00 

-50%

-50%
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Modne 
smernice 
za pomlad 
2012
Pomladna utrujenost prihaja, zato 
bodo trgovine v BTC Cityju poskrbele 
za razgibano kolekcijo oblačil 
živih barv, ki bodo dale svežino 
vašemu obrazu. Modne smernice za 
pomlad/poletje 2012 narekujejo, 
da bodo oblačila v živih odtenkih in 
zanimivih geometrijskih vzorcih, ki 
bodo popestrili slog iz 50. let, saj se 
v modo vračajo modni pliseji v vseh 
oblikah, naborki, ki jih najdemo na 
jaknah, topih in krilih, vratni izrezi na 
O, zaobljena ramena na zgornjih 
delih oblačil, vsi ljubitelji džinsa pa 
lahko eksperimentirate v zeleni, rdeči 
in kamelji barvi. Za modno pričesko 
boste najbolje poskrbeli, če boste 
dosegli naraven in sproščen videz las, 
če bi radi izstopali, si lase počešite 
nazaj, če želite biti še posebej 
privlačni, upoštevajte slog 50. let in si 
lase dvignite ter spnite. Pri ličenju so 
letos zapovedane žive barve ustnic, 
zadimljen videz in uporaba črtala 
za oči (eyeliner), seveda pa ličenje 
prilagodite celotni podobi.

Za malo drznejšo poslovno modo 
boste odgovor našli v trgovinah 
z oblačili MILANO in LABOD, 
trgovinah s čevlji PEKO in MASS, 
trgovini z nakitom SLOWATCH, 
trgovini z modnimi torbicami in 
dodatki TOKO. Dame ne pozabimo 
na svoje partnerje in jih prav tako 
presenetimo v omenjenih trgovinah.

Če želite delovati sproščeno in 
ekstravagantno, se boste našli v 
trgovinah z oblačili HIT MODA 
in BETTY BLUE, ki vam ponujata 
čudovito kolekcijo oblačil, trgovini 
s čevlji Balažic, z modnimi dodatki 
Kleó ter prekrasnimi kolekcijami očal 
OPTIKE NOVAK.

Vse, kar spada k sprehodom v naravi 
in različnim športnim aktivnostim, 
se skriva v trgovinah HERVIS in 
INTERSPAR.

Za videz modelov so poskrbeli v 
Frizerskem salonu VERICA, kjer se 
predstavljajo s svojimi najnovejšimi 
smernicami pričesk ter poskrbijo za 
zdravje vašega lasišča s keratinsko 
kuro. Za piko na i so za ličenje 
poskrbeli v Drogeriji BEAUTY World, 
ki ponuja široko izbiro parfumov ter 
vse za nego telesa.

Za organizacijo in izvedbo projekta 
je poskrbela Suzana Zekovič, 
pomočnica pri izbiri oblek je bila 
Tanja Titan, fotograf pa Tadej Pušnik.

Ženska obleka LIZA LUNA –  
MILANO 114,95 €

Ženski blejzer MITRA LUNA –  
MILANO 149,95 €

Ženski čevlji MERMAID –  
MASS 39,99 €

Ženska torba GALANT –  
TOKO 163,32 €

Ženski nakit GUESS:

uhani 95,00 €

verižica 95,00 € 

zapestnica 85,00 €

Moški pas TOKO – TOKO 49,90 €

Moška ura MARC ECKO – SLOWACH 179,00 € 

Moška zapestnica POLICE – SLOWATCH 49,00 €

Moška torbica TOKO – TOKO 295,00 €

Moška jakna EXIM – LABOD 106,26 €

Moške hlače EXIM – LABOD 44,86 €

Moška srajca PURE – LABOD 69,95 €

Moški čevlji JON – PEKO 99,90 €

Moške kavbojke LUGI CONTO BENE – BETTY BLUE 49,95 €

Moški pulover – HIT MODA 20,90 €

Moška jakna RG – BETTY BLUE 79,95 €

Moški čevlji CONWAY – BALAŽIC 29,95 €

Moška očala CARRERA – OPTIKA NOVAK 119,00 €

Ženske kavbojke – HIT MODA 32,90 €

Ženska majica BROADWAY – BETTY BLUE 15,95 €

Ženska jakna MADONNA – BETTY BLUE 45,95 €

Ženski čevlji – HIT MODA 25,90 €

Očala MARC BY MARC JACOBS – OPTIKA NOVAK 124,00 €

Ženski nakit KLEÓ:

komplet zapestnic 4,99 € 

ženski uhani 5,99 €

ženska ogrlica 7,99 € 

Moške kolesarske hlače BENGER – HERVIS 49,99 €

Moški kolesarski brezrokavnik BENGER – HERVIS 19,99 €

Moška kolesarska jakna BENGER – HERVIS 25,00 €

Moško gorsko kolo X-FACT – HERVIS 299,99 €

Moški športni čevlji NIKE – MASS 55,99 €

NUŠA

Ženska jakna  
SOFTSHELL EVERTON –  

INTERSPAR 59,90 €

Ženska kolesarska 
majica EVERTON –  
INTERSPAR 19,99 €

Ženske kolesarske 
hlače EVERTON – 

INTERSPAR 34,90 €

Pohodniške palice 
ANTI-SHOCK – 

INTERSPAR 12,99 €

Ženski športni čevlji 
CARRERA –  

PEKO 49,90 €

Ženska večnamenska  
ruta EVERTON –  

INTERSPAR 9,99 €

SUZANA

NIKO

MONIKA DENIS

GREGA
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Fantovska jopa ESPRIT –  
BABY CENTER 35,95 €

Fantovske hlače ESPRIT – 
BABY CENTER 39,95 €

Fantovska majica DIRKJE –  
BABY CENTER 6,99 €

Čevlji CICIBAN –  
BALAŽIC 51,90 €

Očala TOMMY  
HILFIGER – OPTIKA 
NOVAK 81,00 €

MARCK

Fantovski nahrbtnik  
EUROCOM –  
BABY CENTER 10,99 €

Očala TOMMY HILFIGER –  
OPTIKA NOVAK 76,00 €

Dekliška majica ADIDAS – HERVIS 14,99 €

Dekliške -hlače ADIDAS – HERVIS 29,99 €

Dekliška jopa ADIDAS – HERVIS 39,99 €

Dekliški copati ADIDAS – HERVIS 34,99 €

Dekliški skiro X-FACT – HERVIS 59,99 €

Modne 
smernice za 
pomlad 2012

Ne pozabimo 
tudi na naše 
najmlajše člane 
družine, ki bodo 
v novih kolekcijah 
oblačil in obutve 
trgovin BALAŽIC, 
JUNIOR, BABY 
CENTER ter 
INTERSPAR 
zasijali v vsej 
svoji ljubkosti.

Dekliška jakna SOFTSHELL  
EVERTON – INTERSPAR 39,90 €

Dekliške hlače INTERSPAR 16,99 €

Dekliške majica INTERSPAR 7,99 €

Očala TOMMY HILFIGER –  
OPTIKA NOVAK  
76,00 €

Dekliški čevlji 
CONWAY –  
BALAŽIC  
24,90 €

SABINA NIKA
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kegl marec 91 x 134 mm

3. marec 2012 21:19:37

CE
J

Beti in Cej
OTROŠKA IGRALNICA

ZA VAŠE BREZSKRBNE NAKUPE!

VSAK DAN NOVE,  
ZABAVNE DOGODIVŠČINE.

ROJSTNODNEVNE ZABAVE  
že od 9 €/osebo

USTVARJALNICE  
vsak petek ob 17. uri

URE PRAVLJIC  
vsak četrtek ob 17. uri

PRIČAKUJEMO VAS!

Pon. - pet.: od 14. do 20. ure 
sob.: od 9. do 20. ure

Info telefon: 02 515 17 10

www.btc-city.com

To je moja  
igralnica!

CE
J

Kakovostna otroška 
obutev v trgovini  
Baby Center

Ponudbo izdelkov v trgovini 
Baby Center smo razširili z 
otroško obutvijo vrhunskih 
blagovnih znamk, ki sledijo 
najnovejšim dognanjem na 
področju oblikovanja otroške 
obutve. Za svojega malčka 
moramo namreč izbrati obutev, 
ki bo čim mehkejša, udobna, 
z ravnim, mehkim in prožnim 
podplatom, saj mu takšna obutev 
omogoča bolj naravno hojo in 
nemoten razvoj stopalnega loka 
ter mehanizma hoje.

V trgovinah Baby Center vam 
je na voljo otroška obutev 
blagovnih znamk Pediped, 
SuperFit, Nike, Teva, Crocs, 
Robeez in druge.

Navigacija

                        nüvi2405
Zaslon diagonale 10,9 cm, kartografija centralne 
in vzhodne Evrope, prikaz pravega voznega pasu, 
ecoRoute.

Satelitska antena
                           SSD549
Antena diagonale 80 cm, digitalni satelitski 
sprejemnik, sprejem dveh satelitov hkrati, 
do 4000 prostih programov,  urejevalnik 
programov, teletekst, LCD ekran.

13999 9999

Big Bang Murska Sobota  |  Nemčavci 1d   |  Tel: 07 488 1250  |  Ponudba velja do 31. 3. 2012 oziroma do prodaje zalog.  |  Cene so v EUR in vsebujejo DDV.  |  Tiskarske napake niso izključene.

22999
®

Na voljo tudi:
PlayStation      Vita 3G / Wi-Fi - 269,99 €

OLED zaslon na dotik

sledilna ploščica na zadnji strani

zaslon diagonale 12,7 cm

Wi-Fi povezava / Bluetooth

sprejem dveh satelitev hkrati

čitalec kartic za možnost 
sprejema kodiranih programov

Prenosna igralna konzola
                            Vita Wi-Fi
Konzolo odlikujejo tehnične lastnosti, ki omogočajo 
izjemno doživetje. Najnovejša tehnologija, združena v 
prenosni napravi, ponuja nov način igranja in zagotavlja 
najboljšo izkušnjo prenosnega igranja.

PS Vita Card 4 GB
8 GB pomnilnika: 34,99 €,
16 GB pomnilnika: 49,99 €.

Uncharted: Golden Abyss
Za prenosno konzolo PlayStation      Vita.

19994999
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Ponudba velja v poslovalnici 
Hervis Murska Sobota 

od 14. 3. do 20. 3. 2012.
Trgovina je odprta tudi ob nedeljah 

od 8. do 13. ure

Najnižja cena 

v posamezni kategoriji.Najnižja cena 

v posamezni kategoriji.

moški trenirka

ADIDAS 69.99

-30%* ZA KOLESA
IN ROLERJE
IZ PRETEKLE SEZONE

*Popust se obračuna pri blagajni.

Najveèji 
športni trgovec 

v SLOVENIJI

praznuje 15 let 
praznuje 15 let 

Najveèji Najveèji 
športni trgovec 
športni trgovec 

Ponudba velja v poslovalnici 

Trgovina je odprta tudi ob nedeljah 69.9969.99

ZA KOLESAZA KOLESAZA KOLESAZA KOLESAZA KOLESAZA KOLESAZA KOLESA

športni trgovec 
športni trgovec 
športni trgovec 

v SLOVENIJI
v SLOVENIJI
v SLOVENIJI
v SLOVENIJI
v SLOVENIJI
v SLOVENIJI

praznuje 15 let 
praznuje 15 let 
praznuje 15 let 
praznuje 15 let 
praznuje 15 let 
praznuje 15 let 

24. 3. 2012 
ob 21.00

 
 
 
 

CRVENA  
JABUKA

16. 3. 2012  
ob 18.00

velika  
modna  

revija z  
glasbeno  

gostjo 

MANCO  
ŠPIK

Prodaja vstopnic po 10 € na blagajni v Kegl cityju in prodajnih mestih Eventima.


