Ves dan boste lahko ugodno nakupovali. Popoldne pridejo na vrsto
najmlajši, za njih smo pripravili predstavo ob 17. uri z naslovom
Čarovnica Lili v cirkusu. Zvečer pa vas vabi Čili bar na koncert skupine
Blue Planet. Pomlad nam prinaša tudi začetek velike nagradne igre,
ki jo bomo začeli 18. 3. 2015, trajala pa bo vse do 23. 5. 2015.
V nakupovalnem središču prenavljamo prostore in skrbimo
za popestritve nakupov, zato še toliko bolj prisrčno vabljeni!
Mitja Horvat, direktor

www.mrpet.si

Akcije

Hipoalergena hrana za pse
Trainer Fitness3, 12,5 kg

Briketirana hrana za mačke
Disugual, 400 g

Okusa:
riba in koruza ter zajec in krompir.

V uporabni posodi za shranjevanje.

Redna cena od: 44,99

Art: 22052, 22056

3899

Redna cena: 4,49
Art: 27626, 27625,
27983,27627, 27982

Akcija

Velika nagradna igra

349

Akcija

Od 18. marca pa vse do 23. maja lahko obiskovalci BTC Cityja
Murska Sobota sodelujete v veliki nagradni igri in z nekaj sreče ste
lahko dobitnik ene izmed nagrad. Glavna nagrada je v vrednosti
1000 evrov in 15 nagrad v vrednosti 100 evrov.
V nagradni igri sodelujete na podlagi kupona, ki ga pravilno
izpolnjenjenega 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.com.

Popolna
hladno stiskana hrana za pse
Lupo Natural, 5 kg
Redna cena: 25,90

Art: 25649

2090

Akcija

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene
v Oglasniku BTC Cityja Murska Sobota decembra 2014

Prehransko dopolnilo za kožo in
dlako DERMO 4Pet, 250 ml.
Za pse, mačke in konje pri težavah s kožo in dlako.
izboljšuje lesk dlake,
zdravje in elastičnost
kože, skrajša čas menjave
dlake, poudari pigment
dlake ter odpravi prhljaj
in suho kožo.

1199

Redna cena: 14,99
Art: 27807

Akcija

1. nagrada: Katarina Gal, Lendava
2. nagrada: Štefan Magdič, Turnišče
3. nagrada: Šarolta Horvat, Murska Sobota

Prenovljena prodajalna
Salon Creatina. Vabljeni!
Popusti do –50 %.
Hrana za pse OK Dog Passion, 3 kg
Popolna briketirana hrana različnih okusov (piščanec,
ovca, riba) za odrasle pse srednjih in velikih pasem
ter okus s piščancem za majhne pasme. Za mladiče
ter breje in doječe psice Puppy& Junior z okusom
piščanca.
Odlično razmerje med
kakovostjo in ceno!

759
že od

Akcija

Redna cena
od: 8,99
Art: 25155, 25165,
25161, 25157, 25163

Kmalu za vas vitaminska
točka v BTC Citiju –
Smoothie bar Ginger.

Ponudba velja do 31.3.2015. Cene so v evrih z vključenim DDV. Slike so simbolične. Akcije, popusti in znižanja se izključujejo. Pridržujemo
si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo. Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.
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Pomlad nas je že pred časom začela razvajati s svojimi čari. Prehitro?
Ravno prav. Hude zime, kot so nam spet obljubljali vremenoslovci, ni
bilo. Vendar  nas zimski dnevi vseeno pustijo nekako ravnodušne, kratki
dnevi nam ne dajo dovolj sonca in energije. Zato pa je pomlad toliko
bolj dobrodošla. Z njo se začne marsikaj spreminjati, na novo prebujati
in cveteti. Tako smo se letos v BTC Cityju Murska Sobota odločili, da
bomo tej pomladi dali še dodaten čar, zato vas vabimo,
da se nam pridružite 21. 3. 2015 ob 10.30. Pripravili smo prav
poseben program – KOLO SREČE. Naši trgovci in partnerji vas bodo
presenečali z nagradami, ki jih bomo podelili, zabavali pa vas bodo
Poskočni muzikanti.

www.btc-city.com
BTCMSMarec2015.indd 1

Pozdrav pomladi v BTC Citiju MURSKA SOBOTA
Sobota, 21. 3. 2015,
10.30
Glasbeni gostje
Poskočni muzikanti
Kolo sreče
Otroke bosta razveseljevali
maskoti Beti in Cej

Ob 17. uri
Predstava za otroke
Čarovnica Lili v cirkusu

Sobota, 4. 4. 2015, ob 11. uri
Predstava za otroke
Kdo bo odnesel pirhe
V Zajčjem Dolu poteka tekmovanje
med dvema zajčkoma Lepim in Plahim.
Borita se, kateremu bo pripadla čast,
da bo otrokom v vas odnesel pirhe.
Napetost pripelje tako daleč, da
zajčki starešine odločijo, da bo ta
naslov letos pripadel Plahemu.
Seveda to Lepemu ni všeč, zato se
odloči ponoči ukrasti polno košaro
in sam razdeli pirhe. Kaj vse bosta
zajčka doživela ob delitvi jajčk,
boste izvedeli na predstavi.
Lili je nekega jutra ob postelji
našla čisto pravo čarovniško
knjigo, ki jo je pozabila čarovnica
Zarulunda Divjiparkeljc. Vsaka
čarovnica si želi videti, kako drugi
izvajajo čarovnije in trike. Lili se je
skupaj z bratom Leonom in mamo
odpravila v cirkus in navadna
predstava se je s pomočjo Lili
spremenila v najboljšo cirkuško
predstavo na svetu. Kaj so
doživeli v cirkusu in kaj so se
naučili, boste izvedeli ob ogledu
predstave.

oglasnik

Spomladansko prebujanje!

9.3.2015 14:04:28
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NOVA KOLECIJA
POMLAD-POLETJE 2015

junior

Največja izbira kakovostne,
anatomsko oblikovane obutve
D. D. Step iz naravnega usnja.

Stopite v pomlad z najnovejšimi modnimi trendi!

loong
st yle

BLUZICA 14,95 €

skiny

PAS 4,95 €

ZA ELEGANTNO SLOVO OD ZIME
S SREBRNIMA KOLEKCIJAMA LENCIA

Zlatarna Celje z novima kolekcijama srebrnega nakita
Lencia, poimenovanima Aurora in O, elegantno
zaokroža zimsko pravljico in navdušuje z obljubo
brezmejnih sanj. Pod njima se podpisuje priznana
slovenska oblikovalka nakita Olga Košica, ki je tokrat
navdih črpala v skrivnostni moči narave in njene
večnosti.

SAKO 23,95 €
DŽINS 22,95 €

zlatarna
celje

Polarni sij kolekcije Aurora

TORBICA 18,95 €

Kolekcija Aurora s prepletom kristalov Swarovski
in barvitih cirkonov v popolnosti dopolnjuje videz
ljubiteljic bolj subtilnih kosov nakita in tudi tistih, ki jih
prepričajo bolj izraziti kosi. S svojo nežno barvitostjo
oživi še tako enolične kombinacije oblačil, zaradi
prepleta različnih barvnih odtenkov cirkonov pa se
poda tudi k pestrejšemu modnemu videzu. Kolekcijo
sestavljajo prstan, ogrlica in uhani.

COPATI 16,95 €

optika
novak

J. F. Rey 178,00 €

Neminljiva kolekcija O
Pri snovanju kolekcije O je oblikovalka Olga Košica
izhajala iz simbola večnosti in njegove brezčasnosti
ter ga prefinjeno ujela v krožno obliko nakita. Tako kot
narava, ki neprestano krasi zemljo, bodo izbrani kosi
nakita preprosto dopolnjevali pripadnice nežnejšega
spola. Kolekcijo sestavljajo prstan, ogrlica in uhani, na
katerih se bleščijo cirkoni.

Mercedes-Benz Style
206,00 €

Rocco by Rodenstock
98,00 €
Serija Cotton Lovers iz najboljšega
bombaža in enostavnimi šivi, modrček
34,95 €, slip hlače 17,95 €

Bombažna majica z rožičasto poslikavo
in dodatkom čipke (25,95 €) ter panti
hlače (17,95 €) na voljo v trgovini Skiny
v BTC-ju Murska Sobota.

MAJICA 5,95 €
PULOVER 17,95 €

betty blue
Oblikovalka Olga Košica je navdih črpala iz polarnega sija, znanega tudi
kot aurora borealis, ki je viden kot lesk prelivajočih se barv na severnem
delu neba. Ime je dobil po rimski boginji jutranje zarje Aurori, katere
lepota odlično sovpada z mavrično paleto prelivajočih se odtenkov, ujetih
v kosih nakita kolekcije Aurora.

DŽINS 29,95 €
COPATI 16,95 €

MASS

slowatch

benetton

cecil

Spoštovani!

129 €

Michael Kors
predstavlja težko
pričakovano
pomladansko kolekcijo!

129 €

PREPUSTITE SE UDOBJU
V ČEVLJIH PEKO!

Vaši najljubši kosi se
predstavljajo z novimi
odtenki in izdelanimi
detajli, ki vas ne bodo
pustili ravnodušnih.
V tokratni kolekciji vas
Michael Kors osvaja z
ženstveno in elegantno
279 €
kolekcijo v modrih,
vijoličnih in roza
odtenkih.

279 €

279 €

Ko se boste v začetku
pomladi nastavljale
prvim sončnim žarkom
na terasah mestnih
kavarn, boste z novimi
urami in zapestnicami
Michael Kors zanesljivo
pritegnile pozornost!
Vabljene v trgovine
Slowatch!
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249 €

249 €

279 €

Model Tina 2
59,90 €

Ženska usnjena obutev

Za korak v pravi smeri!
www.peko.si

www.btc-city.com

POMLADNE NOVOSTI IZ MASSA

Kakšne so modne smernice te
pomladi, so med tednom mode
na ulicah Manhattna že pokazale
fashionistke z vsega sveta. Brez
prave obutve enostavno ni
modnega videza in to dobro
vedo tudi v Massu. Zato na
policah trgovin Mass že lahko
najdete prvi izbor najbolj trendne
obutve za prihajajočo pomlad.
V prehodnem obdobju bodo
nepogrešljivi gležnjarji, »must
have« pa bodo slip-on in trendne
superge z raznimi dodatki. Ena
največjih in težko pričakovanih
modnih novosti, ki se vrača v
velikem slogu, so čevlji z zašiljeno
konico. Pestri so tudi barvni izbori,
a kraljevali bosta predvsem bela
in zlata. V Mass pa prihajajo
tudi nove modne znamke, med
njimi Asylum z usnjenimi trendnimi
supergami in Hegos z modno
linijo usnjenih balerink. Ponudbo
pa bo Mass dopolnil tudi z novo
kolekcijo svetovno znanih škornjev
znamke A.S.98, edinstvenimi
čevlji in torbicami Ruby Shoo
ter ekskluzivnimi modeli superg
Converse. Več na www.mass.si.
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Fotografija: Peter Marinšek

Svilen šal 9,95 €

Majice 19,95 €

Hlače iz džinsa 29,95 €
www.btc-city.com

Po pokušini vadb, ki jih imamo
danes na meniju, se čedalje več
ljudi odloči za pilates. V začetku
20. stoletja je vadbo, ki jo je takrat
poimenoval »kontrologija«, razvil
Joseph Hubertus Pilates. Prvotno
je bila namenjena plesalcem
in športnikom, ti pa so njegovo
tehniko predajali naprej in jo skozi
leta izpopolnjevali in prilagodili
za širšo populacijo. Pilates torej ni
nova modna muha, da se pokažejo
njegovi učinki, pa sta potrebni želja
po dobrem počutju in vztrajnost.
Ta body, mind & soul vadba
na naše telo vpliva izredno
blagodejno, saj s svojim sistemom
dihanja in gibanja sprošča
energetske blokade in omogoča
prost pretok energije po telesu. In
če je bil vaš najljubši hobi to zimo
ležanje na kavču pred TV-ekranom
po napornem dnevu v službi, je
zdaj čas, da prisluhnete svojemu
telesu, kaj si želi in potrebuje.

VSE
MORA
VEN

Zakaj prav pilates?
Pomaga nam ohranjati zdravo
hrbtenico in izboljšati telesno držo,
ki je na delovnem mestu še
posebej na udaru. Pozitivno
vpliva na samozavedanje telesa,
saj hitreje opazimo spremembe na
njem ter začetne znake bolezni.
Primeren je za vse starosti, ne glede
na fizično pripravljenost; krepi
mišični sistem, izboljša gibljivost,
stabilizacijo telesa, ravnotežje,
koordinacijo in spolnost. Z
aktiviranjem globokih mišic trupa
pomaga pri inkontinenci in krepi
mrežo notranjih organov; zavestno
dihanje med vadbo vpliva na telo
izjemno sproščujoče, odpravlja
stres, nespečnost, krepi mentalno
koncentracijo ter prinaša še številne
druge koristi.

Pilates je vadba,
ki te prevzame

Niste prepričani,
da zmorete sami?
Preglejte ponudbo
v svoji okolici in se pridružite
skupinski vadbi, ki vam bo poleg
ugodnih učinkov pilatesa prinesla
tudi nova prijateljstva. In če vam
primanjkuje časa, nič za to, pilates
lahko izvajate tudi sami doma, saj ne
potrebujete drage opreme. Vadbeno
podlago razprostrite na zelenici
pred hišo ter se prepustite gibanju in
soncu – naj vas prevzameta.

www.hervis.si

Počasi, zdi se skoraj neopazno,
prihaja pomlad s svojimi čari
– daljši dnevi, toplo sonce,
prebujanje narave. Kot magnet nas
vleče, da pokukamo izpod zimske
odeje, začutimo njeno energijo ter
aktivno pozornost namenimo sebi
in svojemu telesu.

Ponudba velja
samo v trgovini Hervis Murska Sobota
do 31. 3. 2015

HERVIS
MURSKA SOBOTA

54.99

29.00

24.99

15.00
–39%

PRIHRANEK

€2599

DART

moška trenirka

moška ali ženska tekaška obutev

39.99 29.99

20.

00

obutev
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o
N

30€

*

Od

dalje

CROSS TOUR
299.99

moška ali ženska softshell jakna I različne barve

149.99
–50%

Pokroviteljica nagradne križanke:
Cvetličarna Florjana, Jožica Horvat, s. p.,
Nemčavci 1d, Murska Sobota

npr.:

1. do 3. nagrada – lončnica v vrednosti 15 €

2x

Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici
do 3. 4. 2015 na naslov: BTC, d. d., Nemčavci
1d, MURSKA SOBOTA. Imena nagrajencev bomo
objavili v naslednji številki Oglasnika. Potrdila o
nagradi bomo poslali po pošti.
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74.50€
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Še več ponudbe na www.hervis.si!

www.btc-city.com

8

www.btc-city.com

