Oglasnik

Brezplačen časopis nakupovalnega
središča BTC City Murska Sobota
Številka 76 | Leto 13 | marec 2011
www.btc-city.com

ob 11.00 modna revija z Natalijo Verboten
ob 21.00 veliki koncert Riblje čorbe

J
CE

27. 10. 2012 koncert Tanje Žagar
3. 11. 2012 ob 11.00 Ribič Pepe
10. 11. od 10.00 veselo martinovanje
z Društvom vinogradnikov Goričko
10. 11. 2012 ob 21.00 martinovanje s skupino
Blue Planet
17. 11. 2012 ob 21.00 veliki koncert Jelene Rozge

Velika nagradna igra se nadaljuje!
Vse do 1. decembra boste obiskovalci BTC Cityja Murska Sobota
lahko sodelovali v veliki tradicionalni nagradni igri in se potegovali
za supernagrade. Glavna nagrada je osebni avtomobil
HYUNDAI i.20, CLASSIC, dobavitelja Avtohiše Meško. Poleg glavne
nagrade bomo podelili še pet manjših nagrad v obliki darilnih bonov.
Kupone dobite v vseh trgovinah BTC-ja in na spletni strani www.btc-city.com.
Vse, kar morate storiti, je, da nagradni kupon izpolnite oziroma odgovorite
na nagradno vprašanje in pripišete svoje podatke. Izpolnjen kupon vrzite v
nagradni avtomobil, ki je v avli nakupovalnega središča BTC City.
Nagradna igra bo končana 1. decembra z zabavno in glasbeno prireditvijo
ob 14. rojstnem dnevu BTC Cityja Murska Sobota in nekdo izmed
obiskovalcev bo postal srečen lastnik novega avtomobila.
Pravila nagradne igre so objavljena na nagradnem avtomobilu v avli BTC
Cityja in na spletni strani www.btc-city.com.

Vsega po malem, bi lahko zapisali o dogajanju v soboto, 20.
oktobra. Jesenski festival nakupov in zabave je spet pred vrati.
Začeli bomo že zgodaj zjutraj, ko bodo vsi naši trgovci poskrbeli,
da boste lahko ves dan nakupovali ceneje in ugodneje. Prav tako
boste lahko ves dan svoje otroke prepustili v varstvo v igralnici
Beti in Cej, kjer bodo naše animatorke poskrbele za celodnevno
zabavo in animacijo. Vstop je na ta dan seveda prost.
Dopoldan bomo popestrili z modno revijo, ki bo od 11. ure
dalje, z glasbeno gostjo Natalijo Verboten. Sodelovali bodo
vsi naši trgovci in partnerji, pokazali vam bodo nove modne
smernica pri oblačilih, obutvi in dodatkih ter najnovejše »must
have« izdelke zabavne industrije.
Zvečer ste vabljeni na vrhunski koncert legendarne Riblje čorbe,
ki bo pri nas v Kegl Cityu »razturila« še zadnjič pred daljšim
premorom ob izidu novega CD-ja. Torej, ne smete zamuditi,
vstopnice so že v predprodaji.
Kot presenečenje pa bo nastop mladih kitaristov pod
mentorstvom Tadeja Ropoše.
Skratka, pridite, nakupujte ugodneje, ob tem se zabavajte in
preživite jesenski dan v BTC Cityju Murska Sobota.
Ne bo vam žal!
Mitja Horvat, direktor

Cvetličarna

Florjana
Za 1. november, dan mrtvih, vam
ponujamo mačehe, krizanteme,
krizanteme v lončkih iz lastne pridelave
in sprejemamo naročila za aranžmaje.
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Tel. št. je 02 515 17 22.
Jožica Horvat, s. p., Nemčavci 1 d, 9000 Murska Sobota

Med nakupi se lahko posladkate
z dobrotami iz slaščičarne Diana.

www.btc-city.com

www.hervis.si

Festival, zabava,
glasba, modna revija …

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

od 10.00 prost vstop v igralnico Beti in Cej,
nastopi mladih kitaristov mentorja Tadeja Ropoše

X-FACT H13.2

sobno kolo | pregleden LCD zaslon | funkcije:
čas, razdalja, hitrost, poraba energije, utrip |
Magnetni zavorni sistem – 8 ročno nastavljivih
stopenj težavnosti | merjenje srčnega utripa
prek ročnih senzorjev | kakovosten in udoben
sedež, nastavljiv v višini in naklonu | druge
značilnosti: 8 kg vztrajnik,
nastavljiv nagib krmila,
samoizravnalni pedali
z varnostnim paščkom,
nosilec bidona + bidon,
koleščka za lažje
premikanje

Ponudba velja v trgovini Hervis
Murska Sobota do razprodaje zalog.

249,99

199.99

449,99

339.99
KETTLER AXOS MOTO M

eliptični trenažer | računalnik: enostaven za uporabo, z možnostjo
nastavitve treninga, stalen prikaz 6 funkcij in možnost izmeničnega
prikaza, varnostni signal pri prekoračitvi zgornje meje srčnega
utripa | merjenje srčnega utripa v odmoru + ocena napredka
(Fitnesnote) | magnetni zavorni sistem: nastavljive stopnje
težavnosti od 1-8 | merjenje srčnega utripa prek ročnih senzorjev
ali ušesne priponke | druge značilnosti: 12 kg vztrajnik,
koleščka za premikanje spredaj ter izravnava višine
zadaj, nihalni kroglični ležaj, dvojni kroglični ležaji v
vseh vrtilnih zglobih

89,99

69.99
NIKE ALVORD
tekaški copati

PRIDRUŽITE SE NAM NA
www.facebook.com/hervissports.si

oglasnik

20. 10. 2012 Festival nakupov in zabave
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SUZANA

TRGOVINA MILANO: moški jopič TOP TEXTIL 81,40 €,
moške hlače BRÜHL 69, 95 €, moška srajca OLYMP 55,00 €,
+ torbica TOKO: SAMSONITE 95,00 €, + čevlji PEKO: MJS 99,90 €,
ženski plašč TOP TEXTIL 59,20 €, ženska obleka LUNA 137,95 €,
ženski šal BRASIM 49,95 €, nogavice POLZELA 6,32 €,
+ čevlji: MASS: S.OLIVER 65,95 €

TRGOVINA BETTY BLUE: moške hlače CONTO BENE 49,95 €,
moška majica BROADWAY 23,95 €, moška jopica 39,95 €,
+ čevlji MASS: FOOTBALL 65,99 €, ženska obleka 39,95 €,
+čevlji PEKO: NALA 79,90 €

NIKO

Fotografski tim Frozen moments photography

Fotografski tim Frozen moments photography

NIKOLA

TRGOVINA LABOD:
ženska obleka APRIORI 137,28 €,
ženska bluza APRIORI 86,11 €,
ženski suknjič APRIORI 189,70 €,
+ čevlji PEKO: EVELIN 74,90 €,
+ torbica TOKO: CARO 19,90 €,
+ ženska korekcijska očala OPTIKA
NOVAK: EMPORIO ARMANI 128,00 €,
moške hlače SENS 109,89 €,
moška srajca PURE 74,24 €,
moška kravata LANOSILK 40,22 €,
+ čevlji MASS: FREE MOOD 69,99 €,
+ torbica TOKO: SAMSONITE 109,00 €,
+ korekcijska očala OPTIKA NOVAK:
RAY BAN 118,00 €

MATEJA

MAY

BABY CENTER:
dekliške hlače DIRKJE 15,99 €,
dekliška tunika BC KIDS 16,99 €,
dekliška bunda DIRKJE 26,99 €,
čevlji IMAC 29,99 €,
dekliška jopicaDIRKJE 12,99 €,
dekliško krilo DIRKJE 12,99 €,
dekliška majica DIRKJE 6,99 €,
čevlji HELLO KITTY 11,99 €,
nogavice BC KIDS 4,99 €,
kapa HELLO KITTY 9,99 €

LARISSA

MIŠA

SARA

Modne smernice za jesen 2012 Šola, služba, poslovna priložnost
Jesen je čas, ko nas narava obdari s svojimi zavidanja vrednimi pisanimi rjavimi, zelenimi in rdečimi barvami in čari ter ko nam vrača vse, kar smo
zanjo naredili med letom. To je tudi pravi čas za
prevetritev naše garderobe, ki se iz lahkotne poletne spremeni v toplejšo jesensko.
Družine z otroki so se že kar prilagodile jesenskim
spremembam, šoli oz. vrtcu, zato mamice z velikim veseljem iščejo novo garderobo za svoje nadobudneže, ki jo v novi pestri ponudbi najdejo v
trgovinah BABY CENTER in INTERSPAR, ne pozabimo pa tudi na toplo ortopedsko obutev trgovine BALAŽIC. Ker je jesen tudi čas, ko se vreme na
hitro spreminja od jutranje megle, opoldanskega

TRGOVINA HIT MODA: moške hlače 37,90 €, moška srajca 20,90 €,
moška jopica 20,90 €, + čevlji BALAŽIC: CONWAY 29,95 €, + nakit KLEO 7,99 €,
ženske hlače 34,90 €, ženska majica 12,90 €, ženski jopič 37,90 €,
ženski čevlji 28,90 €, + nakit KLEO: zapestnica 4,99 €, uhani 4,99 €, ogrlica 7,99 €

sončka, prijetnega popoldneva do svežega večera, potrebujemo oblačila in obutev, ki se temu prilagodijo, a hkrati ostanemo modni in sveži po novih smernicah. Zato kar hitro obiščimo trgovine z
oblačili INTERSPAR, BETTY BLUE, HIT MODA ter
obutvijo BALAŽIC, PRINCESS, HIT MODA in nakitom KLEO.
Službena, poslovna, priložnostna, slavna oblačila so tako prva dobila novo modno preobleko v
trgovinah MILANO in LABOD. Ponujajo tudi ujemajoče in prilegajoče se igrivo in privlačno perilo. Udobna usnjena obutev vas čaka v trgovinah
PEKO in MASS, nakit in modni dodatki pa v prodajalni SLOWATCH.

Šport, narava, prosti čas
Jeseni radi lovimo zadnje sončne žarke in jih s pridom izrabimo za športne aktivnosti ali pa le za
sproščene sprehode z družino, a pri tem ne pozabimo na udobna športna oblačila v prelepih jesenskih barvah in krojih ter na obutev. Da bomo
lažje in z več energije prestopili v jesensko-zimski
čas, so na voljo različni športni rekviziti za rekreacijo na prostem ali v telovadnici. Obiščimo trgovino HERVIS in dajmo sebi in družini novo priložnost.
Da bo naša podoba zares popolna, bo za piko
na i poskrbel frizerski salon Verica.

Iz BTC Cytija zakorakajmo v jesen modni in sproščeni!

MARCK

TRGOVINA HERVIS: moške športne hlače ADIDAS 42,99 €,
moška športna majica ADIDAS 24,99 €, moška športna jopa ADIDAS 64,99 €,
moški copati ADIDAS 59,99 €, moška športna torba ADIDAS 39,99 €,
ženska športna majica ADIDAS 22,99 €, ženska trenirka ADIDAS 79,99 €,
ženski copati NIKE 39,99 €, ženska športna torba 39,99 €,
dekliške trenirka BENGER 34,99 €, dekliška športna majica CYGNUS 9,99 €,
otroški športni copati NIKE 29,99 €, skiro X-FACT 49,99 €,
fantovska športna majica ADIDAS 14,99 €, fantovska trenirka ADIDAS 39,99 €,
otroški športni copati ADIDAS 39,99 €, žoga ADIDAS 19,99 €
TRGOVINA TRIUMPH: moško spodnje perilo: hlačke SLOGGI 18,95 €,
majčka SLOGGI 21,95 €, žensko spodnje perilo: šal BRASIM 49,95 €,
majčka za oblikovanje postave TRIUMPH 39,95 €,
hlačke za oblikovanje postave TRIUMPH 24,95 €
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Za pričeske so poskrbeli v frizerskem salonu Verica.
Za organizacijo in izbiro oblačil je poskrbela stilistka
Suzana Zeković. Fotografije v BTC-ju je posnel Borut Bencak.
www.btc-city.com

NIKA

TRGOVINA INTERSPAR: ženski pulover 24,90 €, ženski jopič 39,90 €, ženske »legice« 7,99 €, dežnik 8,99 €,
moške hlače iz džinsa 24,90 €, moška majica POLO 9,99 €, moški jopič Softshell 59,90 €, dekliške hlače 19,99 €,
dekliška obleka 19,99 €, igrača pikapolonica: 21,90 €, fantovske hlače 14,99 €, fantovska majica 6,99 €,
fantovski jopič SOFTSHEL 36,90 €, naramnice 6,29 €, igrača junaki mehurčki 2,49 €,
+ ženski čevlji MASS 39,99 €, + ženska sončna očala OPTIKA NOVAK: EMPORIO ARMANI: 123,00 €,
+ moška sončna očala OPTIKA NOVAK: PRADA 238,00 €, + moški čevlji BALAŽIC: 39,90 €,
+ dekliški škornji BALAŽIC: CICIBAN 67,80 €, + fantovski čevlji BALAŽIC: CICIBAN 59,40 €
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NAKIT SLOWATCH: ženski
jekleni nakit CK: verižica 145,00 €,
zapestnica 100,00 €, prstan 95,00 €,
moški jekleni nakit MORELATO:
verižica 88,00 €, zapestnica 98,00 €,
zapestnica 98,00 €, prstan: 68,00 €
www.btc-city.com

EOM

0%

Izbrani izdelki bele tehnike
*

do 24 obrokov!
Polog min. 100 € + do 24 obrokov.

Ob nakupu kateregakoli izdelka bele tehnike
vam nov izdelek brezplačno pripeljemo,
prav tako pa ga TUDI BREZPLAČNO PRINESEMO
V STANOVANJE in odpeljemo starega.

Pokrovitelj nagradne križanke
Trgovina HIT MODA, Alenka Mrčinko, s. p.,
Ul. 25. maja 16, 2250 Ptuj

* Velja za izbrane izdelke pralnih, sušilnih in pralno-sušilnih strojev. Več na www.bigbang.si.

1. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 €
2. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 €
3. nagrada: darilni bon v vrednoti 20 €
Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici do 2.
11. 2012 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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www.btc-city.com

Big Bang, d.o.o. | Šmartinska 152, Ljubljana | Tel: 01 309 37 00 | Ponudba velja od 19. 9. do 31. 10. 2012 oziroma do prodaje zalog. | Cene so v € in vsebujejo DDV. | Tiskarske napake niso izključene.
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