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Festival OPEN HOUSE letos i v BB Centru
KDY: víkend 14. – 15. 5. 2016 od 10.00 do 17.00 hod.
KDE: budova FILADELFIE, Společenské centrum BETHANY a kanceláře společnosti
Microsoft v budově DELTA
Světoznámý festival architektury Open House, který otevírá veřejnosti zajímavé budovy
již ve 32 metropolích Evropy, Ameriky a Austrálie, můžete navštívit i v České republice.
Praha bude letos hostit 2. ročník, během kterého se návštěvníkům otevře přes 50 objektů
s výjimečnými interiéry, zajímavou historií i s neobvyklými výhledy na Prahu. Mezi
taková místa budou patřit běžně nepřístupné části Salmovského, Schwarzenberského
a Šternberského paláce, ale i některé z budov BB Centra.
Více o celém projektu naleznete na: www.openhousepraha.cz.
BB Centrum
www.bbcentrum.cz

Zapojte se do PRŮZKUMU
SPOKOJENOSTI v BB Centru
KDY: 18. 5. – 3. 6. 2016
JAK: vyplňte ON-LINE dotazník
Společnost PASSERINVEST GROUP, developer BB Centra, provádí každé 4 roky areálový
průzkum, jehož cílem je zjistit spokojenost Vás všech, kteří se zde dennodenně
pohybujete a trávíte minimálně třetinu svého všedního dne. Díky Vašemu aktivnímu
zapojení a času, který vyplnění dotazníku věnujete, pak můžeme zlepšovat a rozšiřovat
služby, a tím tak trochu plnit i Vaše tajná přání. Motivací pro Vás mohou být zajímavé
a hodnotné ceny, které věnovali nájemci areálu.
Distribuce dotazníků přímo do Vašich emailových schránek bude včas zajištěna ve
spolupráci s Vaším HR oddělením.
BB Centrum
www.bbcentrum.cz

POZVÁNKA na DEN ZDRAVÍ
KDY: čtvrtek 5. 5. 2016 od 10.00 do 16.00 hod.
KDE: obchodní pasáž budovy FILADELFIE (u akvária)
Již jednou v průběhu tohoto roku jste si mohli nechat ZDARMA poradit od profesionálů
zdravého životního stylu. Díky velkému ohlasu jsme se rozhodli tuto akci znovu
zopakovat i v měsíci květnu. Den zdraví organizuje občanské sdružení Prameny zdraví.
Čeká na Vás:
Měření krevního tlaku a tuku v těle
Výpočet hodnot na chytré váze Tanita
Test životního stylu
Individuální poradenství
Budova FILADELFIE
www.magazinzdravi.cz
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Automyčka Brumlovka: nová provozovna,
flexibilní služby a vysoký komfort
Automyčka Brumlovka rozšířila své služby i na Prahu 3, najdete ji teď nově také
v prostorách podzemního parkoviště Tower Parku (Žižkovská věž). Zákazníci si mohou
vybrat z několika mycích programů zahrnujících jak péči o exteriér vozidla, renovaci laku
či voskování karoserie, tak důkladné čištění interiéru, dětských sedaček a klimatizace.
Tým Automyčky Brumlovka provádí i velmi žádaný autodetailing, oživování barev laků
a mytí motorů. Obě provozovny přijímají vozidla každý všední den od 7.30 do 20.00
hod.
Automyčka Brumlovka je partnerem BB Centrum Benefit Programu, o jehož
výhodách se více dozvíte přímo na www.bbcentrum.cz.
Budova BRUMLOVKA
www.automyckabrumlovka.cz

Balance Club Brumlovka
oslavil 9. výročí klubu
Fitness a wellness Balance Club Brumlovka v dubnu oslavil stejně jako celá budova
BRUMLOVKA své 9. výročí. V klubu naleznete nejmodernější fitness a cardio stroje,
25metrový plavecký bazén, odpočinkovou zónu se saunami a vířivkou, sluneční terasu
a klimatizované aerobní sály, kde probíhá více než 100 studiových lekcí. V členství je
zahrnut také ručníkový servis a 2 hodiny parkování zdarma. V úvodu získáváte dárkový
balíček s jednodenními vouchery pro Vaše blízké, slevy k vybraným partnerům klubu,
masáž, vstupní diagnostiku a trénink s osobním trenérem ve fitness zóně.
Pro nájemce BB Centra je připravena speciální nabídka členství, pro bližší
informace kontaktujte Klientské centrum v přízemí budovy BRUMLOVKA.
Budova BRUMLOVKA
www.balanceclub.cz

JK Jitka Kudláčková Jewels:
nechte si poradit při výběru šperků
pro Vaše nejbližší
Majitelé tohoto rodinného šperkařství - Jitka a Dušan Mlynarčíkovi si zakládají na precizní
práci, designu a kvalitě, umí doporučit z pestré a originální tvorby ručně vyrobených
šperků. Poradí vám individuálně při výběru snubních a zásnubních prstenů. V jarních
měsících při registraci v reprezentativní prodejně JK získáte 15% zvýhodnění na
nákup šperků či hodinek, vybírejte třeba z uznávané a oceňované kolekce Voda, Motýli,
Organické motivy nebo Tahitské královny.
Budova FILADELFIE
www.jk.cz
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