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Pomlad …
Končno. Ko so nam lansko jesen obljubljali zelo hudo zimo, smo se 
že vnaprej veselili pomladi. Vendar ni bilo tako. Po nekaj snežinkah in 
turobni, oblačni zimi se nam obetajo pomladne temperature. Zdi se, kot 
da zima ne bi več vedela, kako naj se obnaša. Ali naj bo mrzla z veliko 
snega ali naj sledi trendu globalnega segrevanja in bo topla. Enako 
se dogaja tudi nam v realnem življenju, kjer nam naši politiki na veliko 
obljubljajo, da bo zdaj zdaj življenje spet boljše, po drugi strani pa 
sami vidimo, da mogoče še ni tako. Vendar ne glede na to, da se bomo 
počasi že navadili vsega hudega, vam mi v BTC-ju ponujamo kar nekaj 
spodbudnih novic o ponudbi naših poslovnih partnerjev. Obiščite nas!

Prav tako sledimo našim načrtom prenove – tako centra kot ponudbe. 
V nadstropju se nam spomladi obeta kar nekaj sprememb v programu, 
prihajajo novi partnerji in ponudba.

Prav tako v pritličje, aprila prihaja trgovina Street One,  
ki bo nadgradila pred kratkim odprto trgovino Cecil  
in ponudila oblačila za mlajše generacije.

Naj med drugim omenim odprtje nove trgovine v nadstropju  
DS & ČERVA, kjer vam na enem mestu ponujajo zaščitno opremo, 
oblačila in obutev.

Za naše najmlajše smo popestrili program tudi v otroški igralnici  
Beti in Cej, kjer se po novem lahko zabavajo v posebni VIP-sobi,  
plešejo, igrajo igrice ali si ogledajo film ali risanko.

»V korist prihodnjih generacij« je slogan družbe BTC,  
ki letos praznuje 60-letnico. V šestih desetletjih je družba uspela,  
ker je vedno razumela pričakovanja in zahteve sodobnega potrošnika, 
uporabnika in turista, pa tudi zahteve domačih in tujih partnerjev  
s področja logističnih dejavnosti. 

Naj bo začetek pomladi tudi začetek pozitivnih misli in optimizma. 
Pridružite se nam tudi na prenovljeni spletni strani Facebooka,  
kjer vas bomo sproti obveščali o ponudbi in akcijah naših partnerjev. 

Mitja	Horvat,	direktor

TRGOVINA Z  DELOVNO ZAŠČITO IN OBLAČILI ZA PROSTI ČAS!

Nemčavci 1D, 9000 Murska Sobota
Email je: trgovina@ds-skupina.com, Gsm: 040 626 648

DS &

VELIKOST

delovnih oblek

od št.36 do 66

PREPROSTO VARNO IN MODNO!

AKCIJSKE CENE! NOVO - NOVOBTC MURSKA SOBOTA2.etaža

Podjetje Rebel odpira v BTC-
ju novo trgovino modnega 
perila in kopalk atraktivnih 
blagovnih znamk Skiny, 
Esprit in Jockey. V trgovini 
boste našli tudi nogavice 
svetovno priznane blagovne 
znamke Falke.

Odprtje trgovine  
bo 3. 4. 2014.
Vabljeni!

Velika nagradna igra
Od	19.	marca	pa	vse	do	24.	maja	lahko	obiskovalci	BTC	Cityja	
Murska	Sobota	sodelujete	v	veliki	nagradni	igri	in	z	nekaj	sreče	boste	
prav	vi	srečen	dobitnik	ene	izmed	privlačnih	nagrad.

1	x	1000 €	-	1	x	600 €	-	1	x	400 €	-	10	x	50 €

Kako poteka nagradna igra?

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

Festival nakupov  
in zabave
24.	maja	bo	v	BTC	Cityju	Murska	Sobota	spet	pestro.		
Napovedujemo	pomladni	Festival	nakupov	in	zabave,		
ko	bomo	končali	veliko	nagradno	igro	in	razveselili	13	srečnih	
dobitnikov	supernagrad.	Na	modni	reviji	bomo	predstavili	modne	
smernice	za	leto	2014,	zabavali	vas	bodo	glasbeni	gostje,		
najmlajši	pa	bodo	uživali	v	ogledu	otroške	predstave	in	ustvarjalnih	
delavnicah.	Tudi	naši	trgovci	bodo	ta	dan	s	popusti	in	ugodnostmi	
poskrbeli	za	to,	da	bo	nakupovanje	res	zabavno!

www.mrpet.si

Akcija velja do 31.3.2014 oz. do razprodaje zalog. Akcije, popusti in znižanja se med seboj izključujejo.

Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

Blazine Oscar

Na voljo v različnih velikostih: 
100x70x12 cm, 120x80x13,5 cm
in 80x60x11 cm. 

Art: 21888, 21889, 21890

Ležišča Dandy

Na voljo v različnih velikostih: 
45 x35 x13 cm, 55x41x15 cm, 
65x46x17 cm.

Art: 9281, 8461, 8462

Ležišča Dandy

Na voljo v različnih velikostih: 
45 x35 x13 cm, 55x41x15 cm, 
65x46x17 cm.

Art: 9281, 8461, 8462---333333%%%

UGODNO

Žvečilne palčke 
koža, 100 kom

13 cm/ 9-10 mm

Art: 13645

Trainer Cat Natural, 
mačja hrana - 2kg

Okusi:
- piščanec
- tuna
- ovca
- kitten za
  mačje mladiče

Art: 18533, 18539, 18536, 18542

777505050

-28%
redna cena 10,50

141414909090

-25%
redna cena 19,99

222999999

-30%
redna cena 4,30

Posoda za pasjo 
hrano in vodo

Dimenzije: 
2 x 0,35l
2 x 0,75l 
2 x 1,75l 
2 x 2,80l

Art: 10979, 10978, 10977, 
10976

Posoda za pasjo 

333494949

-38%
redna cena od 5,70

že od

Posip za muce 
Flamingo, 
7kg in 15kg

Art: 5717, 3901

1+11+11+1
GRATIS

Različni okusi se lahko 
med seboj mešajo.

Ležišča DandyLežišča Dandy
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V sklopu nove trgovine se vam podjetje Rebel predstavlja s še  
eno svetovno znano blagovno znamko Street One, ki je sinonim 
za udobno-ženstveno modo za dinamična dekleta in gospe.
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cecil
V MASS PRIHAJA POMLAD

Že	težko	pričakovana	pomlad	
tudi	v	Mass	prinaša	novo	
spomladansko	kolekcijo	obutve	
in	modnih	dodatkov.	Kakšna	je	
modna	napoved?	Ravni	podplati	
bodo	še	naprej	kraljevali,	
predvsem	v	priljubljenem	
»bikerskem«	slogu.	Prehod	iz	mrzle	
zime	v	tople	sončne	dni	bodo	
tako	na	policah	trgovin	Mass	
zaznamovali	najrazličnejši	modeli	
gležnjarjev	in	škornjev	priznanih	
blagovnih	znamk.	

mass

Navduševali	nas	bodo	tudi	
dekorativni	motivi	na	obutvi,	
od	perforacij	do	nežnih	čipk,	
nepogrešljivi	so	spomladanski	
motivi	in	potiski	ter	seveda	vezalke	
in	zadrge.	Med	barve	se	prav	
tako	vrača	več	pomladne	svežine,	
na	policah	bo	predvsem	veliko	
svetlih	bež	odtenkov,	barve	
konjaka,	rdeče	in	modre.	V	Massu	
smo	pripravljeni	na	pomlad,	pa	vi?

Več	na	www.mass.si		
in	portalu	Facebook	Mass.

Mustang	69,99 € Mustang	69,99 € Mustang	99,99 €

Relance	109,99 €Tamaris	79,99 € Tamaris	99,99 €

betty blue

Tunika/majčka		
24,00 €

Nakit		
11,99 € Ženska	jaknica		

39,95 €

Športne	elegantne		
hlače	39,95 € O
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Dirty	Dog	so	športna	
sončna	očala	s	
polaroidnimi	stekli.	
Primerna	so	za	voznike,	
vodne	športe	in	pilote.

Letošnje	poletje	so	
aktualna	barvna	
zrcalna	stekla,	ki	jih	
imajo	tudi	sončna	
očala	Dirty	Dog.

junior

Anatomsko oblikovana 
obutev D. D. Step  
iz naravnega usnja.  
Velikost 18–36.

Jakna	iz	džinsa	34,90 €
Majica	12,90 €

Hlače	iz	džinsa	29,90 €
Obutev	27,90 €

Sončna	očala	4,90 €

Modna	oblekica	16,90 €
Salonarji	22,90 €

hit moda
	

Zadnji	modni	hiti		
letošnje	pomladi,		
kjer	sta	v	ospredju		
zelo	udoben	džins	in	
obutev	po	zadnji	modi.

Letošnji	hit	–	modna	oblekica	s	
pestro	barvno	paleto	živih	barv

HIT MODA VAS VABI V 1. NADSTROPJE  
NASPROTI OTROŠKE IGRALNICE,  
KJER VAS ČAKA VELIKA IZBIRA 
ŽENSKIH MODNIH OBLAČIL IN 
OBUTVE PO UGODNIH CENAH!

V Baby Centru odslej tudi oblačila  
in obutev za večje otroke!

V	trgovinah	BABY CENTER	so	odslej	na	
voljo	tudi	oblačila	in	obutev	za	večje	otroke.	
Tokratna	pomladno/poletna kolekcija	
ponuja	svetle	in	razigrane	barve!	Majice	
in	hlače,	oblekice,	pajkice,	bodiji	in	pajaci,	
klobučki,	prehodne	jakne	ter	druga	otroška	
oblačila	in	dodatki	zdaj	v	velikostih	do 
številke 140.	Pri	ponudbi	obutve	so	vam	
na	voljo	udobni	in	zračni	čevlji,	sandali,	
športna	obutev	ter	balerinke	v	velikostih	
do številke 35.	Otroci,	starši,	vabljeni	v	
trgovino	BABY CENTER!

baby center

Dekliška	ali	fantovska	
softshell	jakna		
Lota	Color	Kids,		
vel.	86–140.		
Redna	cena:	34,99	€,	
akcijska	cena:	24,99 €.	
Akcijska	cena	velja		
do	18.	6.	2014.

Športni	copati	LK	Trainer	5	Adidas,	
vel.	19–27.	Redna	cena:	32,95	€,	
akcijska	cena:	29,99 €.	Akcijska	
cena	velja	do	18.	6.	2014.	

Športni	copati	LK	Trainer	5	Adidas,	
vel.	28–35.	Redna	cena:	39,95	€,	
akcijska	cena:	34,99 €.	Akcijska	
cena	velja	do	18.	6.	2014.

92,00 €

92,00 €

Ženska	usnjena	jakna	249,99 €
Ženska	bluza	49,99 €
Ženske	hlače	59,99 €
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Pokroviteljica nagradne križanke je: 
Cvetličarna Florjana, Jožica Horvat, s. p., 
Nemčavci 1 D, 9000 MURSKA SOBOTA

1.	do	3.	nagrada	–	lončnica	v	vrednosti	15	€
Geslo	nagradne	križanke	pošljite	na	dopisnici	do	7.	4.	2014	
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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moške jeans hlače I različni modeli in barve

športno modna obutev I
različni modeli in barve
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moška bombažna majica I različni modeli in barve

moška bombažna majica s kapuco I različni modeli in barve

moška bombažna majica I dolg rokav I različni modeli in barve

24.99
9.99od dalje

59.99od dalje

39.99

64.99 59.99

NOVO V HERVISUMURSKA SOBOTA


