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Přivítejte OLYMPIC v BB Centru
KDY: čtvrtek 16. 6. 2016
od 17.00 hod. - začátek akce
od 18.00 hod. - BROUCI BAND – the Beatles Revival
od 19.30 hod. - OLYMPIC
KDE: Baarův Park u budovy FILADELFIE (mezi ul. Želetavská a Baarova)
BB Centrum Vás srdečně zve na tradiční červnový koncert v Baarově parku. Přijďte strávit
příjemný podvečer, tentokrát ve společnosti opravdové legendy české rockové hudby
– kapely OLYMPIC. Jako předskokan vystoupí revivalové uskupení – BROUCI BAND,
které do BB Centra alespoň na chvíli přinese atmosféru koncertů skutečných britských
The Beatles. Těšit se můžete také na grilování, focení ve fotokoutku a další doprovodný
program.
Vstup na akci je VOLNÝ!
www.bbcentrum.cz

DĚTSKÝ DEN v BB Centru
KDY: středa 1. 6. 2016 od 13.00 do 18.00 hod.
KDE: Baarův park (mezi ul. Želetavská a Baarova)
Park Brumlovka (ul. Za Brumlovkou)
První červnovou středu, na Den dětí, jsme pro Vaše nejmenší připravili odpoledne
plné zábavných aktivit a soutěží o ceny! Skákací hrad, malování na obličej, modelování
balónků nebo třeba nadýchanou a všemi milovanou cukrovou vatu. Program bude
probíhat v obou parcích, kde si děti za všechny splněné úkoly mohou vybrat odměnu.

www.bbcentrum.cz

16. ročník BB C CUPu je opět za dveřmi
KDY: pátek 10. 6. 2016
KDE: FK Slavoj Vyšehrad, Mikuláše z Husi 1709/1, Praha 4
O tom, že BB Centrum není jenom o práci, ale že se zde umíme i bavit, svědčí již
16. ročník oblíbeného turnaje v malé kopané s názvem BB C CUP. Turnaj je určen pro
všechny sportovní nadšence (dámy i pány), kteří mají rádi výzvy a chtějí si zasoutěžit.
Organizátorem akce je developer areálu, PASSERINVEST GROUP, který se do hry také
pravidelně zapojuje.
Zápisné pro celý tým je 2 000 Kč. Hlásit se můžete do 31. 5. 2016 na e-mailu:
nela.kadlecova@passerinvest.cz
KAPACITA JE OMEZENA!

www.bbcentrum.cz
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Unikátní výstava a zajímavé přednášky
GENESIS EXPO poprvé v BB Centru
KDY: od 23. 5. do 2. 6. 2016
VÝSTAVA od 14.00 do 16.30 hod.
PŘEDNÁŠKY od 18.00 do 20.00 hod
KDE: Společenské centrum BETHANY, Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4
Jak (ne)vznikl svět - Záhada jménem sluneční soustava - Evoluce známá neznámá
- Informace, které drží svět pohromadě - Největší katastrofy v dějinách země Moudrost ukrytá v lidském těle - jsou názvy některých z přednášek, které se budou
konat v rámci GENESIS EXPO. Kromě přednášek čeká na návštěvníky také unikátní sbírka
tematických artefaktů a promítání úryvků z nezávislých filmů.
Vstup na akci je VOLNÝ!
Společenské centrum BETHANY
www.spolecenskecentrum.cz

BENEFIT PROGRAM
pro nájemce BB Centra
Využijte nabídky tzv. BENEFIT PROGRAMU, díky němuž můžete čerpat z širokého škály
zajímavých výhod, které poskytují vybrané obchody a služby nacházející se v areálu BB
Centra.
Aktuální seznam a podmínky čerpání benefitů naleznete na webových stránkách
BB Centra v sekci BENEFITY PRO NÁJEMCE.

www.bbcentrum.cz

UniCredit Leasing: odpoledne s vozy Opel
KDY: čtvrtek 9. 6. 2016 od 14.00 do 18.00 hod.
KDE: Želetavská ul., parkovací stání mezi budovou FILADELFIE a lékárnou BENU
Prohlédněte si vozy Opel na předváděcí akci organizované společností UniCredit
Leasing. Nebude chybět ani nová Astra - evropské Auto roku 2016. Buďte mezi prvními,
kdo si vyzkouší bezdotykové otevírání a zavírání zavazadlového prostoru u modelu Astra
Sports Tourer. K pořízení nového vozu Opel lze využít široké nabídky financování právě
od UniCredit Leasing. Novinkou je operativní leasing Opel Flex Lease, který je určený
i pro fyzické osoby.
Budova FILADELFIE
www.unicreditleasing.cz
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