TRGOVINE SO V
DECEMBRU ODPRTE
TUDI OB NEDELJAH

Pred zabavami ob koncu leta boste (kot vedno, vas že vidim) stale
pred odprtimi vrati svoje omare in … v vašem oblačku misli bo pisalo:
»Nimam kaj obleči.« A letos naj bo drugače. V pomoč vam bo, da je
modno nekaj, kar je že bilo, oblačilom dodajte le praznično noto.

Pozabimo na vsakdanje skrbi vsaj za en mesec in se prepustimo
temu edinstvenemu vzdušju, ki nas vsaj za kratek čas razveseli in vlije
upanje za boljšo in brezskrbnejšo prihodnost. Ob koncu leta smo za
vas pripravili nadvse pestro dogajanje in ugodne nakupe. V prijetnem
okolju, polnem okrasnih lučk, novoletnih jelk in pestre ponudbe, boste
z veseljem in sproščeno nakupovali. Pripravili smo razne adventne
delavnice, pestro animacijsko ponudbo za otroke, naše trgovine
vas pričakujejo z raznimi akcijami in popusti, da jih obiščete. V Kegl
Cityju se ob koncih tedna prepustite razvajanju ob zvokih ansamblov,
bowling pa vas pričakuje z raznimi akcijami in zanimivim programom.
Zabave za vse generacije ne bo manjkalo, naši trgovci se bodo ta
mesec še posebej trudili, da boste kupovali ugodno, najmlajše pa
lahko medtem pustite v otroški igralnici Beti in Cej, ki se bo ta mesec še
posebej potrudila za animacijo z zanimivimi ustvarjalnimi delavnicami.
V BTC Cityju se bomo še naprej trudili zadovoljiti tudi najzahtevnejše
potrošnike in tudi v prihodnje dajali poudarek celoviti ponudbi in
dobremu počutju vas, cenjeni obiskovalci.
Zato smo tudi popestrili ponudbo, saj je vrata odprla trgovina priznane
blagovne znamke Cecil, kot novost pa je v ponudbi tudi sveža zelenjava
iz integrirane pridelave iz Prekmurja na stojnici v pritličju.
Ne pozabite, svoje najdražje in tudi poslovne partnerje lahko obdarite
z darilnim bonom BTC Cityja.
Za vas želimo biti najlepši in najboljši.
Dobrodošli v čarobnem mestu!
Mitja Horvat, direktor

Živalski in karovzorci
Živalska farma gre z nami! Motive živalskega potiska (grrrr, tigri,
gepardi in leopardi so končno prišli iz naše notranjosti) si lahko omislite,
kjer vam srce poželi, tudi na puloverjih. Za zabavo si oblecite recimo
hlačne nogavice s kačjim vzorcem. Uf, vroče! Veliki 'come back' pa
je doživel karovzorec, ki ga gotovo še imate v svojih omarah. Tudi
na zabavi bo zažgal. Dovoljeno je tudi (skoraj) nemogoče: mešanje
različnih slogov kara med seboj. Boste v središču pozornosti? Vsekakor!
Preveliko, usnjeno in čipkasto
Tudi to ni novost, je pa odlična modna muha za vse, ki si mislijo, da
imajo kakšen dekagram preveč na bokih. Oblecite preveliko. Usnje in
čipke so nepogrešljivi vsepovsod že vse leto, sploh pa pred prazniki.
Prav tako ne bomo izgubljali besed o kovinskem sijaju, ki naj se znajde
na vaših čevljih, jopičih in še kje (na oči ne pozabite!)
Moško

Podjetje Rebel, d. o. o., je odprlo konec novembra
v nakupovalnem središču BTC svojo novo prodajalno CECIL.
Blagovna znamka CECIL je priznana nemška blagovna znamka, ki ponuja
športno-elegantna ženska oblačila tudi večjih konfekcijskih številk.
Kolekcijo CECIL odlikujejo modne barve, kakovostni materiali
in veliko možnosti kombiniranja posameznih oblačilnih delov,
ki jih lahko popestrite z različnimi modnimi dodatki.
V prodajalni CECIL bodo vsakih štirinajst dni
dopolnili ponudbo z novimi modeli in modnimi dodatki,
tako da bo ponudba vedno sveža in pestra.
Vljudno vabljeni v novo prodajalno CECIL,
kjer vas pričakujejo prijazne prodajalke!
Kolektiv prodajalne CECIL
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Preden greste na zabavo, pa ne pozabite na edino načelo, ki se ga res
morate držati, to je: počutite se privlačni! Kajti takšni ste, ne glede na to,
kaj boste oblekli.
Vida Toš

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v
Oglasniku BTC Cityja Murska Sobota oktobra 2013
1. Marjana Štefanec, Černelavci, Murska Sobota
2. Štefan Magdič, Turnišče
3. Jan Jud, Grad

VEČ MOŽNOSTI NAKUPOVANJA

79.99
otroška jakna

49.99
39.99

29.99
-40%

Kul kombinacije
za kul otroke!

MIX & MATCH

oglasnik

NOVA PRODAJALNA V PRITLIČJU BTCJA!

Ne, tole ne bo modna zapoved za moške, ampak za ženske: najbolj
»in« so moški kroji: jopič ali plašč na dvoredno zapenjanje, moško
navdihnjene bluze, moški vzorci, klasični moški materiali … Vi pa jih
nosite čim bolj po žensko!

MORE WAYS TO SHOP

www.btc-city.com

www.hervis.si

Mraz, sneg, vse diši po cimetu, stavbe so okrašene, izložbe lepšajo
novoletni motivi … Božični čas je spet tu, novo leto se nezadržno bliža!
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49.99
otroške hlače

Ponudba veljaod 4. do 10. 12. 2013 oz. do razprodaje zalog.

Juhuhu, zabave so tu!

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 32.700 | tisk Delo – tisk časopisov in revij, d. d., Ljubljana | distribucija Pošta Slovenije

Za konec leta 2013 …

TIGER / KIMARA

otroška zimska obutev I zgornji del iz vodoodbojnega materiala I
notranji del iz tople obloge I nedrseči gumijasti podplat I
velikosti od 28 do 35

www.btc-city.com

Kuhinjski
aparat
MUM BOSCH
109,00 €
Sesalnik
GORENJE
49,90 €

Zima nam kaže zobe in  vabi  v goste
tri decembrske može, ki  bodo bogato nagradili  našo celoletno požrtvovalnost in delo. Mraz, megla, sneg, zimska
mračnost nas spravijo iz zunanjega v
notranji ambient, hišo, stanovanje, počitniško hišico, kjer z zapečka z veseljem
gledamo na zimsko idilo.
Vonj sveže kuhane kave iz  kavnega
aparata in dišeč zajtrk, pripravljen ob
pomoči gospodinjskih aparatov iz trgovine BIG BANG, sta pravi balzam
za našo dušo v meglenih zimskih jutrih
in nam dasta zagon za ves dan. Majhni nadobudneži se po lepo prespani
noči v prijetni otroški sobici, opremljeni
s pohištvom iz trgovine JUNIOR, nikakor ne morejo podati v nov dan, saj še
niso raziskali vsega, kar se dogaja v njihovem prijetnem ambientu. Staršem pri
tem pomagajo hišni ljubljenčki (muce,
psi), ki so se ravnokar lepo naspali v ležišču, najedli in razgibali na praskalniku
iz trgovine Mr. Pet.

BIG BANG
INTERSPAR

INTERSPAR

Tiskalnik BROTHER
MFCJ4410DWYJ1 149,99 €

Fotoaparat CANON
EOS 1100 499,90 €

Aparat za kavo DOLCE GUSTO
Piccolo Custo 59,99 €

Ščetka za čiščenje obraza
VISAPURE PHILIPS 149,99 €

Skodelice
za kavo s
podstavki
16,99 €

Salon
CREATINA

Družabna igra
DRINKOPOLY
29,90 €
Družabna igra
ACTIVITY
GAME
29,90 €

Trgovina
VELANA

Zavese
Rdeče, bukle, 29,95 € m

Elektronski
pikado, tarča
44,90 €

www.velana.si

Rože (krog) 35,00 € m

Enobarvne, DELICIA, 29,95 € m

ALBA 29,95 € m

Bela pajčevina 28,70 € m

SELVA 29,95 € m

MOBITELOV
PAKET 2014
za le 20,99 €
mesečne naročnine

Zračna puška
152,26 €

Trgovina
DZS

Knjiga URESNIČITE
SVOJE POSLANSTVO,
Dobra vila Maja
Knjiga INFERNO,
Dan Brown

Trgovina
MR. PET

Trgovina
KOPTEX

Akvarij za ribe
69,90 €
Praskalnik za
mačke NALOS,
akcija: 63,99 €

Knjiga ANA KUHA,
Ana Žontar Kristanc
Blok SANTORO

Ležišče za
mačke in pse,
akcija: 27,12 €

Torba SANTORO
Termovka SANTORO

Za večerjo, za čas, ko je družina končno zbrana, mamice z veseljem pripravijo okusne jedi ob pomoči kuhinjskih
aparatov, mešalnikov, skodelic za kavo
iz trgovine INTERSPAR, ki nas tudi tokrat ne bo pustila ravnodušne. Dolgi večeri so ravno pravi čas za druženje ob
različnih družabnih igrah, knjigah, kompletih za otroke iz trgovine DZS ali pa
le dolga klepetanja s prijatelji ob pomoči novih telefonov iz bogate ponudbe trgovine PAL MEDIA.
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Polepšajte si dom z novo zaveso, preprogo, posteljnino, okrasno blazino,
odejo … Velika izbira v različnih barvnih kombinacijah. V salonu Creatina
je pri nakupu zaves posebna ugodnost – merjenje na domu. Strokovnjak
vam natančno izmeri prostor in okna ter vam svetuje čim ustreznejšo izbiro
ter usklajenost karnise, zaves in dodatkov v prostoru.

Gumijasti
škornji 77,70 €

Očetje, lovci po duši, se z veseljem odzovejo vabilu trgovine LOVEC-KOPITEX, kjer jim bodo pomagali, da se
bodo opremili za zimski lov oz. le pomoč živalim v gozdu  z novimi škornji,
oblačili, orožjem ali pa le s kakšnim pikadom za krajšanje časa.

Doživimo preobrazbo doma
in pričarajmo praznični čas
z nakupom v trgovinah
BTC Cityja Murska Sobota.

Novoletne cene v salonu Creatina

Jopa
BALENO  
47,90 €

December, čas praznikov, obiskov prijateljev, sorodnikov, znancev, nas mamice navdaja z veseljem, da polepšamo svoj dom, da zasije v novi podobi.
Okna, kmalu prekrita z lučkami, nas
spomnijo, da je čas za nove zavese,
krojene v novih trendih in barvah iz trgovine VELANA. Nova preproga oz.
talna obloga iz SALONA CREATINA,
cvetlični aranžma cvetličarne FLORJANA, lepo stilsko oblikovan akvarij z ribicami ali prekrasna kletka za našega
zajčka iz ZOO MARKETA bodo naš
dnevni prostor preuredili v prazničnega,
toplega, prijetnega, ki ga bodo popestrili le še prihod Miklavža, dedka Mraza in Božička.

Čas za spanje, počitek, razvajanje v
prijetnem, anatomsko oblikovanem ležišču in s prijetno barvito posteljnino iz trgovine HITEX-VITAPUR je le še pika
na i prijetnemu dnevu v našem lepo preurejenem domu, ki smo ga ustvarili s
svetovalci in prodajalci trgovin murskosoboškega BTC-ja.

Fotografije Borut Bencak, organizatorka preureditve doma Suzana Zeković

Preuredimo
dom za
praznične dni

Bombažna
posteljnina
NADIA,
prevleka za
odejo, že za
37,90 € – 30 %
= 26,53 €

Posteljica Makao, 60 x 120 cm,
109,00 €
Dvodelna omara Makao
225,00 €

Regal Makao 115,00 €
Previjalna komoda
Makao 110,00 €
Polica za previjanje 19,00 €
5-delna posteljnina 39,00 €
Igralna podloga 33,00 €
Glasbeni vrtiljak 29,00 €

DEBITEL – PAKET SENIOR D

Vabljeni! 1. nadstropje!

Vodna postelja ROMA, redna cena 2.990,90,
znižana na 2.499,00 € (180 x 200 cm)
Bombažna posteljnina Melissa, prevleka za odejo,
200 x 200 cm, 99,00 € – 50 % = 49,50 €
www.btc-city.com

Prevleke za
vzglavnike,
že za
12,00 € – 30 %
= 8,40 €
Posteljno
pregrinjalo
SICILIA:
200 x 220 cm,
84,90 € – 70 %
= 25,47 €
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Cvetličarna
FLORJANA

Trgovina
PAL MEDIA

Naročniški paket Senior D je namenjen aktivnim upokojencem in
seniorjem. Sestavite si naročniški paket po svoje in si sami določite
ter zakupite ure pogovorov, število SMS-sporočil  in količino prenosa
podatkov. Mesečna naročnina je 5 € za 120 minut pogovora.
Paket je sestavljen brez mesečne naročnine, enotna cena klicev v vsa
slovenska omrežja in kupite le tisto, kar zares potrebujete.

Prevleka za
vzglavnik
50 x 70 cm,
17,90 €
– 50 % = 8,95 €

Trgovina
JUNIOR

Voziček Camarelo Q12, 3 v 1,
lupinica, košara in športni del,
napihljiva vsa štiri kolesa,
399,00 €

Paket vsebuje 2014 enot storitev,
ki jih lahko porabite po svoje:
za pogovore v vsa slovenska omrežja,
za SMS/MMS sporočila in za prenos podatkov.

ZOO MARKET

Akvarij polepša in obogati dom,
vendar njegovo vzdrževanje
zahteva skrbnega gospodarja,
ki mora upoštevati pravila
sodobne akvaristike. Ni dovolj
vedeti, da akvarijske ribe
potrebujejo dovolj prostora,
vodo z zahtevanimi parametri
ter ustrezno in kakovostno
hrano. Svetujemo, da se o
vsem potrebnem poučite iz
kar obsežne literature in v
akvaristični prodajalni. Potem
bo odločitev za nakup akvarija
v trgovini ZOO MARKET prava,
njegovo vzdrževanje pa užitek.
V trgovini ZOO MARKET
najdete še hišne ljubljenčke,
zajce, ptice in hrčke.
Če živite v hiši s prostornim
dvoriščem, ste skrben gospodar
in imate ob tem še veliko
prostega časa, je lahko prijetna
osvežitev tudi manjši ribnik.
www.btc-city.com

www.mrpet.si

Novoletna darila za vaše ljubljenjcke
Ob nakupu
treh
igrač za pse,
mačke,
glodavce ali
ptice vam
najcenejšo
podarimo.
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Garden
Friends
metulj

90

Redna cena

Redna cena

Dtimenzija: 18 x 15cm
Art: 25590

Art: 25764

Novo!

Novo!

Ob nakupu
štirih
posladkov
vam
najcenejšega
podarimo.
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Pasje, mač

Ponudba velja od 1.11.2013 do 31.12.2013 oz. do razprodaje zalog v tem obdobju. Akcije, popusti in znižanja se izključujejo. Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.
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Pokroviteljic nagradne križanke:
BTC, d. d., Šmartinska 152,
1533 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
20. 12. 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
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www.btc-city.com
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www.btc-city.com

