brezplačno ga prejemajo vsa pomurska gospodinjstva | urednica Veronika Železnik | vsebinska zasnova in oblikovanje Podjetje za informiranje Murska Sobota, d. d., , 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
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Spoštovani kupci
in obiskovalci!
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Tu pri nas, na robu mesta, že vemo, da je pomlad. Skupaj z naravo
se spreminjamo tudi mi. Odvrgli bomo težka zimska oblačila in
oblekli nekaj lahkotnejšega. Kaj je modno to pomlad in kakšne
modne zapovedi bo prineslo poletje, vam bodo z veseljem svetovali
naši trgovci, ki z novimi kolekcijami vabijo, da izberete nekaj zase
in tudi sami doživite spomladansko preobrazbo. Modne namige
si boste lahko ogledali na modni reviji, ki bo 16. marca v avli BTC
Cityja, k nakupu pa vas bodo zagotovo privabile tudi odlične cene in
ugodnosti.
K

V BTC-ju smo odprli novo trgovino za hišne ljubljenčke, s katerimi
boste v pomladnih dneh zagotovo preživeli prijetne trenutke na
prostem, svoje najdražje pa lahko presenetite z izbranimi kosi
zlatnine iz nove zlatarne v pritličju. V nadstropju je odprta nova
okrepčevalnica, kjer se na terasi ob kavi in v dobri družbi lahko
prepustite razvajanju sončnih žarkov.

Cena varčnega paketa
puppy: 31,65 €
Redna cena: 35,97 €
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10 % popust za ure Casio
Popust velja do 31. 3. 2013
BTC City Murska Sobota
Tel.: 02 512 42 90, 031 320 806

Kupon velja za nakup enega izdelka iz
programa hrane. Kupon ne velja za izdelke, ki
so že v akciji. Veljavnost do: 20.4.2013

www.slowatch.si

oglasnik
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Akcije, znižanja in posebne ponudbe se izključujejo. Akcija velja do 30.4.2013. Zaloge so omejene.

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.
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75

VARČNI
PAKET!

34,62 €

• 1 x 600 € • 1 x 400 € • 10 x 50 €

Kako poteka nagradna igra?

95

Akcije, znižanja in posebne ponudbe se izključujejo. Akcija velja do 30.4.2013. Zaloge so omejene.

ITE
PRIHRAN

Obiskovalci boste lahko od 13. 3. do 25. 5. 2013 sodelovali v
nagradni igri in se potegovali za supernagrade v BTC Cityju.

10

25

Velika nagradna igra
Do supernagrade z malo sreče v BTC Cityju Murska Sobota!

VARČNI
PAKET!

Samo v marcu!

150g
6 GRATIS
K!
PLOČEVIN

Cena za kos ob nakupu
VARČNEGA PAKETA: 55,19 €

Mitja Horvat, direktor

popust

+ +

Redna cena za kos: 72,50 €
Akcijska cena za kos: 59,99 €

Verjamemo, da se v našem centru odlično počutite in da bo tako
ostalo. Za vas pa ponovno pripravljamo veliko nagradno igro z
bogatimi nagradami. Mogoče bo žreb tokrat naklonjen prav vam.

-40%

12%
ob nakupu
treh vreč

Cena varčnega paketa za
odrasle in starejše pse: 30,60 €
Redna cena: 34,77 €

To pa še ni vse. Tudi BTC City se bo pomladno razcvetel, saj za
vas, dragi obiskovalke in obiskovalci, pripravljamo prenovo v
spodnjem nadstropju s privlačnimi blagovnimi znamkami. V našem
središču boste preživljali čas in nakupovali vedno zelo prijetno, saj
prenavljamo in ustvarjamo z mislijo na vas. Pomladne večere lahko
preživite ob dobri glasbi. V Kegl Cityju ob koncu tedna organiziramo
koncerte domačih in tujih glasbenih skupin in lepo je videti polno
prizorišče veselih ljudi, ki dajejo našemu centru svojo energijo. Tudi
igralnica Beti in Cej je osvežila svojo ponudbo – vaši otroci se ob
rojstnodnevnih zabavah lahko prelevijo v ljubke princeske, neustrašne
gusarje ali urokov vešče čarodeje.

Dobrodošli pri nas!

Trainer Fitness 3 suha hrana
2kg pakiranja za pse majhnih
pasem

-20

%

Kupon velja za nakup enega izdelka iz programa
opreme, posladkov in igrač. Kupon ne velja za
izdelke, ki so že v akciji. Veljavnost do: 20.4.2013
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www.btc-city.com
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www.btc-city.com

BABY CENTER

MILANO

BETTY BLUE

Fantovski model TIM

Ženski model SLAVICA

Ženski model AMELA

Majica BC KIDS,
BABY CENTER - 7,99 €

Blejzer LUNA, MILANO - 145,95 €

Obleka EIGHTH SIN, BETTY BLUE - 49,95 €

Hlače BC KIDS,
BABY CENTER - 16,99 €

Krilo LUNA, MILANO - 84,95 €

Čevlji RELANCE, MASS - 59,99 €

Bluza LUNA, MILANO - 84,95 €

Zapestnica, rjavo-zlata, s konicami, KLEO - 4,99 €

Čevlji EVELIN, PEKO - 74,90 €

Zapestnica, rjavo-zlata, KLEO - 5,99 €

Jopa COLOR KIDS softshell,
BABY CENTER - 42,99 €
Čevlji CICIBAN,
BALAŽIC - 48,36 €
Dekliški model MIA

Majica BC KIDS,
BABY CENTER - 6,99 €
Krilo ESPRIT,
BABY CENTER - 35,95 €
Jopa BC KIDS,
BABY CENTER - 14,99 €
Čevlji CICIBAN,
BALAŽIC - 38,77 €

Torbica ELITE MODEL'S
FASHION, TOKO - 49,00 €

Maja SCOTCH, BETTY BLUE - 18,95 €
Čevlji FERED PERRY, MASS - 69,99 €

Ura MICHAEL KORS,
SLOWATCH - 299,00 €

Zapestnica, črna, usnjena, KLEO - 7,99 €

Sončna očala DOLCE GABBANA,
OPTIKA NOVAK - 179,00 €
Moški model DARIJAN

Športni sako STONES,
MILANO - 137,95 €
Polo majica OLIMP,
MILANO - 55,00 €
Hlače BRÜHL, MILANO - 69,95 €

FURBY, BABY
CENTER - 79,99 €

Čevlji MUSTANG, MASS - 59,99 €

Tablični računalnik
JANKO JUNIOR,
BABY CENTER - 19,99 €

Hlače CONTO BENE, BETTY BLUE - 49,95 €

Verižica GUESS,
SLOWATCH - 209,00 €

IGRAČE:

Družabna igra
MOJA SLOVENIJA,
BABY CENTER - 24,99 €

Moški model JURE

Poslovna torbica SAMSONITE,
TOKO - 99,00 €
Sončna očala RAYBAN,
OPTIKA NOVAK - 198,00 €

HIT MODA

LABOD

Ženski model SLAVICA

Ženski model INES

Obleka, HIT MODA - 18,90 €

Suknjič GELCO, LABOD - 148,90 €

Bolero, HIT MODA - 10,90 €

Krilo ASTIBO, LABOD - 87,36 €

Torbica, HIT MODA - 11,90 €
Salonarji, HIT MODA - 39,90 €
Verižica z biseri, srebrna,
KLEO - 7,99 €
Bela zapestnica s
konicami, KLEO - 4,99 €
Srebrna
zapestnica
s konicami,
KLEO - 3,99 €

Čevlji ANELA, PEKO - 79,90 €
Torbica ELITE MODEL'S
FASHION, TOKO - 59,00 €
Korekcijska očala
DOLCE GABBANA,
OPTIKA NOVAK - 172,00 €

TRIUMPH

Moški model JURE

Srajca PURE SLIM FIT,
LABOD - 63,10 €
Pulover HATICO SPORT,
LABOD - 63,76 €

Moški čevlji LION,
PEKO - 94,90 €
Torbica SAMSONITE,
TOKO - 53,00 €

Ženski model INES

Moški model JURE

Modrček,
TRIUMPH - 42,95 €

Hlače SLOGGI,
TRIUMPH - 15,95 €

Hlače,
TRIUMPH - 12,95 €

Majica SLOGGI,
TRIUMPH - 24,95 €

Čevlji RUBY SHOO,
MASS - 59,99 €

Copati DEFONSECA,
MASS - 15,99 €

Zapestnica GUESS,
SLOWATCH - 65,00 €

Verižica POLICE,
SLOWATCH - 59,00 €
Zapestnica POLICE,
SLOWATCH - 49,00 €

Korekcijska očala RAYBAN,
OPTIKA NOVAK - 124,00 €

LISCA

Ura POLICE,
SLOWATCH - 189,00 €

Ženski model AMELA

Obleka IVANA ŠUNDOV, LISCA - 89,90 €
Čevlji RELANCE, MASS - 59,99 €

Moški model DARIJAN

Pulover, HIT MODA - 24,90 €
Čevlji, BALAŽIC - 27,00 €
Kovinska zapestnica, KLEO - 14,99 €
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Moški model DARIJAN

Majica, LISCA - 15,90 €

Za organizacijo in izvedbo
projekta sta poskrbela
Suzana Zeković in
fotograf Borut Bencak.

www.btc-city.com

Polni pričakovanja, da bomo na nebu
zagledali prve osvežujoče sončne žarke, ki
nam bodo nakazali, da pomlad naposled
le prihaja, gledamo turobni in mrzli zimi z
optimizmom v obraz.
Marec je mesec, poln pričakovanja, začetka
sončnih dni, ki nam prinesejo svežino in
pozitivnost, lepe želje, materinski dan in
prebujenje pomladi. Žene se rade v lepi,
novi in popolni opravi z veseljem odzovemo
povabilu svojih mož ali prijateljev na ples
ali kakšno romantično večerjo. Uglajene
v oblačilih MILANA in spodnjem perilu
TRIUMPA oz. LABODA, ki vam ponuja do
70 odstotkov popusta ob nakupu nekaterih
kolekcij, s prilegajočim se erotičnim spodnjim
perilom znamke LISCA, dizajnerskimi čevlji
PEKA in MASSA, z bleščečim nakitom ter
dodatki trgovin SLOWATCH in ZLATARNA
CELJE ter vrhunskimi korekcijskimi oz.
sončnimi očali OPTIKE NOVAK bomo prav
gotovo požele veliko občudujočih pogledov
ne samo svojih partnerjev. Ker pa prav tako
rade vidimo, da so tudi naši partnerji uglajeni,
jih bomo prav gotovo povabile s sabo na
nakupovanje oblačil v omenjene trgovine.
Naši radoživi malčki se veselijo radosti
pomladi ter prinašajo razigranost in
raziskovanje. Starši z veseljem oblečejo
otroke v žive barve, saj tako zablestijo v
trgovinah BABY CENTER in JUNIOR, ki
nas navdušujeta z novimi spomladanskimi
kolekcijami oblačil in obutve za najmlajše,
pa tudi različnimi zunanjimi igrali in igračami.
Ne pozabimo tudi na udoben, topel in varen
korak z otroškimi čevlji znamke Ciciban in
čevlji za odrasle trgovine BALAŽIC.

Hlače SENS,
LABOD - 109,89 €

Hlače, HIT MODA - 39,90 €

Modne
smernice za
pomlad 2013

Hlače, LISCA - 13,90 €
Copati DEFONSECA, MASS - 16,99 €
5

Mladostniki in tisti mladi po srcu že na vse
pretege iščemo spremembe, nekaj novega
zase. Trgovini BETTY BLUE in HIT MODA
vam ponujata spomladansko kolekcijo, polno
barvnih odtenkov in nežnih barv, in sta prava
naslova za novo spomladansko preobrazbo
ob pomoči ležernega in vedno modnega
džinsa pa tudi bolj prefinjenega sloga.
Da bo podoba popolna, bosta poskrbela
glamurozen čevelj trgovin HIT MODA ali
MASS ter modni nakit KLEO.
Ko smo se že oblekli, nališpali in osvežili,
potrebujemo le še novo frizuro, za katero bo
z veseljem poskrbel frizerski salon VERICA
s svežim vetrom v laseh ob pomoči vrhunskih
kolekcij šamponov in preparatov za nego.
Kupujete otroško, moško, žensko spomladansko
kolekcijo čevljev, oblačila z aktualnimi mačjimi
motivi, modele v obliki predpasnika nežnih
barv ter z odtenki zelene, modre, rumene
in bež barve, nakit in dodatke? Trgovine
BTC Cytija vedno poskrbijo, da je v njih
čutiti najnovejše svetovne modne smernice,
zato se z veseljem pustite razvajati njihovim
strokovnjakom. Vabljeni!
www.btc-city.com

€

€

18. 3. 2013

na dan otvoritve prenovljene trgovine
Big Bang Murska Sobota.
Za vsakih 100 €
nakupa vam vrnemo
10 € v obliki kupona.
Največja vrednost kupona je 100 €.

*Kupon »10€ za 100€« pridobite ob enkratnem nakupu na blagajni trgovine Big Bang Murska Sobota 18. 3. 2013 in ga lahko unovčite v katerikoli trgovini Big Bang od 19. 3. 2013 do vključno 19. 5. 2013 ob
enkratnem nakupu nad 30€. Nakupi se ne seštevajo. Kupona ni mogoče pridobiti ali unovčiti v spletnem centru bigbang.si, ni ga mogoče pridobiti ob nakupu akcijskih izdelkov ali izdelkov s popustom. Kupon se
ob unovčitvi obračuna v obliki popusta. Kupon se izključuje z ostalimi kuponi, ni izplačljiv v gotovini, ni unovčljiv hkrati z Big Bang Enka bonusom ali Big Bang Bonusom, za nakup darilnih bonov ali ob nakupu z
razrezano ceno. Kupon ali kopijo kupona je možno unovčiti samo enkrat in sicer v celotnem znesku ter po največ en kupon na posamezen blagajniški račun. Razlika med vrednostjo kupona in vrednostjo nakupa
ob uveljavljanju kupona ni izplačljiva. Največja vrednost kupona, ki je pridobljena pri nakupu 1000 € in več, je 100 €.

Pokrovitelj nagradne križanke:
BTC, d. d, Šmartinska c. 152, 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 nam pošljite
na dopisnici do 28. 3. 2013 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 | Tiskarske napake niso izključene.
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www.btc-city.com

www.hervis.si
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adidas EZ COURT

moška športno-modna obutev
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