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Carpooling:
cestujte do práce
společně!
Chcete šetřit životní prostředí, své vlastní náklady nebo zkrátka chcete
zkusit cestovat do zaměstnání lehce netradičně? Pak je tu pro vás
CARPOOLING. A co to vlastně je? Jedná se o způsob dopravy, kdy řidič vozu
nabízí dalším cestujícím spolujízdu nebo pasažér hledá řidiče, ideálně pro
pravidelné cesty do práce či zpět domů. Důležitým předpokladem je fakt,
že obě zúčastněné strany mají zájem dopravit se v určitý smluvený čas
na společné místo.
Zaregistrujte se na carpooling.bbcentrum.cz a přečtěte si více informací
o této službě.
Carpooling se ve světě rozšířil v 70. letech a jeho obliba v poslední době
díky jeho nesporným výhodám (snížení cestovních nákladů, šetrnost
k životnímu prostředí atd.) stále roste. Vyzkoušejte ho, ať už jako řidič
či spolucestující i Vy!

Facebook

carpooling

BB Centrum

Náměstí Brumlovka
přivítá Vinobraní
KDY: středa 26. 9. 2018 od 11:00–19:00 hod.
KDE: náměstí Brumlovka
Ojedinělá degustační příležitost Vás čeká ve středu 26. září 2018 v čase
od 11:00 do 19:00 hodin, kdy budete moci ochutnat vína z menších
vinařství z Moravy a z Čech, která budou doplněna i o zahraniční značky
a různé druhy oblíbeného burčáku či moštu. Kromě toho bude sortiment
nápojů doplněn o různé delikatesy, sýry, koláče a další tradiční české
pochutiny.
Od 17 hodin Vám bude zpívat a tančit Dětský folklórní soubor Kytice
a k poslechu hrát duo Marta Balážová a Tibor Žida.
Všechny plánované akce sledujte na webu a FB stránkách BB Centra.
Těšíme se na vás!

Facebook

bbcentrum.cz

BB Centrum – Informace z areálu

BB Centrum zdobí nová
mozaika. Její autor chce
kolemjdoucí přivést
k zamyšlení.
Dříve ponurý podchod pod magistrálou u budovy GAMMA dnes zdobí
autorská mozaika Jana Lukeše, vytvořená v rámci projektu Shards of Joy
(Střepy radosti).
Mozaika s motivy podmořského a pozemského světa proměnila toto
místo v barevnou oázu s mnohem veselejší atmosférou. Celkovou
úpravu podchodu např. i včetně nového osvětlení zainvestovala částkou
550 000 korun společnost PASSERINVEST GROUP. Více než deset měsíců
trvající práce a kolem 50 000 ručně řezaných kousků dlaždic přineslo
výsledek, který těší pohledy kolemjdoucích a podněcuje k zamyšlení.

Facebook

bbcentrum.cz

Budova BETA

KOBE RESTAURANT
nabízí: SUSHI PLATE
za zvýhodněnou
cenou
Denně od 15.00 hod.!
Nenechte si ujít jedinečnou možnost neomezené konzumace výběru sushi
pro 1 osobu za jednotnou cenu na velké břidlicové desce!
Foto je pouze ilustrativní, nabídka na SUSHI PLATE se mění po 14 dnech.
Otevírací doba restaurace: Po– Pá: 11– 22.00 hod.

Facebook

koberestaurants.cz

Budova BRUMLOVKA

Balance Club
Brumlovka láká na
fitness i wellness
Balance Club Brumlovka zná tu správnou recepturu na zdravé tělo
a mysl díky aktivnímu odpočinku. Spojení fitness a wellness totiž funguje
úplně nejlépe. Každý nový člen získává vstupní balíček, který zahrnuje
diagnostiku, hodinu s trenérem ve fitness a masáž.
Máte tak šanci nastartovat svůj nový režim pod odborným vedením.
Pro zaměstnance BB Centra je pak připravena speciální nabídka členství.
Pro více informací kontaktujte Klientské oddělení: info@balanceclub.cz
nebo na tel. +420 234 749 810.

Facebook

balanceclub.cz

Budova BETA

Podzimní UGO Očista
proběhne v říjnu, od začátku
září se můžete registrovat
Termíny Očisty: 9. –11.10. | 12. –14.10. | 16. –18.10. | 19. –21.10.
Registrace: probíhá od 3. do 23. září na www.ugoocista.cz
Tím, že svému tělu odlehčíte jídelníček, usnadníte mu regeneraci
a vytvoříte tak prostor pro přirozený detox a s ním související příval
energie. UGO Očista byla sestavená tak, aby splňovala správnou kombinaci
jak potřebných živin, tak i pestrost a zajímavou chuť.
A co je vlastně UGO Očista? Jedná se o devítidenní program, který se
skládá ze tří dnů s lehkým jídelníčkem, tří dnů, během kterých se konzumují
jen ovocné a zeleninovo-ovocné šťávy a končí opět třemi dny s odlehčenou
stravou. Klíčové jsou tři “šťávové” dny, během kterých dopřáváte
organismu v podstatě jen koncentrované zdraví a dáváte mu odpočinout
od trávení a od mnoha nezdravých látek.

Facebook

ugo.cz

Budova BETA

Novinka v Costa
Coffee: káva z Peru
Peruánskou kávu z limitované edice mohou zákazníci ochutnat přímo
v kavárnách. Navíc pro toho, komu zachutná, má Costa Coffee dobrou
zprávu. V kavárně si můžete koupit 227 g balení za 249 Kč a vychutnat
si lahodnou chuť této kávy i v pohodlí domova.
Tato káva z Peru v sobě nese jemné ovocné aroma a v její chuti
nejčastěji objevíte citrusy a ovoce s hořkosladkými tóny. Ucítíte v ní
i příchuť meruňky, pomerančové kůry a kávového květu.

Facebook

costa-coffee.cz

Budova FILADELFIE

JK Jitka Kudláčková
nabízí nové modely
hodinek
V prodejně JK Jitka Kudláčková pro vás připravili nové modely hodinek
značek Tag Heuer, Certina či Maurice Lacroix. Uvedené značky hodinek
vytvořily spoustu krásných designových modelů hodinek. Přijďte si je
vyzkoušet do reprezentativní prodejny JK Jitka Kudláčková v budově
Filadelfie.
Připraveno je pro vás mimořádné cenové zvýhodnění 30 % na vybrané
modely (platí do konce září).

Facebook

www.jk.cz

Budova G

Zajímavý prostor
v BB Centru: Inside
Ideas Hub – místo, kde
vznikají velké nápady
Marně byste v Praze hledali podobný prostor. Víceúčelový hub byl navržen
tak, aby sloužil různorodým týmům, které chtějí přijít s něčím opravdu
velkým. Nachází se v BB Centru v Budově G a stojí za ním Oliver Agency
Central Europe, tedy kreativní inside agentura, která pracuje přímo
u klientů jako O2, Adidas nebo Unilever.
Prostor je vybavený vším, co budete jako velká firma nebo malý startup
potřebovat. Díky nejrůznějším interaktivním nástrojům a pomůckám nebo
variabilnímu uspořádání může sloužit zároveň jako zasedačka, místo pro
brainstorming, workshop nebo teambuilding.
Více se dočtete a prostor zarezervujete zde: www.ideasinprague.com.

ideasinprague.com

