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BB Centrum
má svou druhou KnihoBudku
V nedávné době jsme pro Vás otevřeli v pořadí již druhou KnihoBudku, tentokrát v parku
Brumlovka (v blízkosti budovy DELTA). KnihoBudka vznikla za podpory developera
areálu, společnosti PASSERINVEST GROUP, a jejími patrony se staly fotbalové legendy
Antonín Panenka a Karol Dobiaš. Literární nadšenci si mohou bezplatně vybrat některou
z vystavených knih, zapůjčit si ji k přečtení domů nebo přečíst svým dětem pár stránek
v místních parcích. Stejně tak může kdokoliv již přečtené či nepotřebné knížky do
KnihoBudky donést pro další čtenáře.

BB Centrum
www.bbcentrum.cz

UNIQUE RESTAURANT:
obědy od 119 Kč
UNIQUE RESTAURANT, nejnovější gastro přírůstek v BB Centru, nabízí cenově dostupnější
obědy, a to od 119 Kč. S přicházejícími letními teplotami také jistě oceníte příjemnou
krytou zahrádku, kam si během oběda nebo po práci můžete přijít posedět
se svými kolegy či přáteli. Další novinkou jsou UNIQUE SNÍDANĚ – načerpejte energii
a dopřejte si kontinentální, anglickou či fitness snídani!
Snídaně se podávají každý pracovní den od 9.00 do 11.00 hod.

Budova DELTA
www.unique-restaurant.cz

Zapojte se do soutěže
FANDÍME FOTBALU s BB Centrem
Vyhrajte jeden ze 3 dárkových košů a k tomu fotbalový míč v barvách šampionátu.
Pošlete do zprávy či vložte na Facebook BB Centra co nejoriginálnější foto s fotbalovou
tematikou (jak fandíte, hrajete fotbal, se symbolikou fotbalu apod.) a vyčkejte, zda
odborná porota vybere právě Vás. Ceny výhercům osobně předají fotbalové legendy
Antonín Panenka a Karol Dobiaš. Přesné znění pravidel a podmínky soutěže naleznete
v tzv. Notes na našich facebookových stránkách.
Soutěž trvá do 10. 7. 2016.
BB Centrum
www.bbcentrum.cz
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NIVOSPORT: letní oblečení COLOR
KIDS s ochranou proti UV záření
Značka COLOR KIDS je známá svým inovativním přístupem při výrobě dětského oblečení.
Tuto letní sezónu se zaměřila především na UV oblečení. Všechny použité materiály
jsou pečlivě testovány a vybaveny UV faktorem 50+, výrazně tedy snižují riziko spálení.
Zářivé barvy a svěží design zajistí, že ho budou milovat i Vaše děti.
Kompletní letní nabídku Vám rádi představí v prodejně na BRUMLOVCE.
Budova BRUMLOVKA
www.nivosport.cz

Urologická prevence v UROSANTÉ
Karcinom prostaty je třetím nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Proto je
preventivní urologická prohlídka klíčová pro předcházení tohoto typu onemocnění.
Návštěva urologie je doporučena všem mužům nad 35 let, muži starší 50 let by měli
absolvovat prohlídku pravidelně každý rok. Cena za vyšetření je 1 500 Kč, využít lze
také poukazy Nadačního fondu Petra Koukala.
Objednávejte se na tel. čísle +420 212 12 12 12, nebo přes kontaktní formulář
na webových stránkách.
RESIDENCE BB CENTRUM
www.urosante.cz

DM DROGERIE MARKT:
popřejte babylove k narozeninám!
Babylove slaví 20 let, už to není děťátko, ale dospělák. Tato značka nabízí vše, co si rodiče
a jejich děťátka přejí. V sortimentu najdete plenky, vlhčené ubrousky, kosmetiku pro
jemnou dětskou pokožku, dětskou výživu nebo různorodou nabídku příslušenství
a doplňků.
Napište, co byste této dm značce popřáli a proč ji máte v oblibě.
20 nejvtipnějších odpovědí bude odměněno balíčkem babylove produktů.
Více na www.dm-drogeriemarkt.cz/babylove
Budova FILADELFIE
www.dm-drogeriemarkt.cz
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