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Originální móda od českých designérů
Nemáte čas nakoupit vánoční dárky? Neběhejte po Praze, to nejzajímavější z českého
designu přijede až přímo k vám – ve středu 6. prosince, od 11.00 do 18.00 hod.,
do pasáže budovy FILADEFIE.
Office Design Market je projekt, který umožňuje originálním tvůrcům, začínajícím
i zavedeným, prezentovat své designérské originály během prodejní výstavy. Pod jednou
střechou představí autoři módu, šperky, kožené výrobky, interiérové doplňky, hračky, grafiku
a mnoho dalšího nejen z prostředí domácího designu. Celá akce se ponese v duchu blížících
se vánočních svátků, proto se můžete těšit i na cukroví, speciální vánoční menu i hudební
doprovod klavíristy v pasáži.
KDY: 6. 12., od 11.00 do 18.00 hod
KDE: pasáž budovy FILADELFIE
Budova FILADELFIE
www.bbcentrum.cz

Hvězdný vánoční koncert v BB Centru
Předvánoční čas si můžete zpříjemnit na speciálním vánočním koncertu, který se uskuteční
v úterý 12. prosince, a vystoupí na něm umělci zvučných jmen:
Vratislav Kříž (baryton), Yukiko Kinjo (soprán), Kateřina Englichová (harfa),
Jitka Hosprová (viola) a Lenka Navrátilová (klavír).
Vstupenky za symbolickou částku 100 Kč/ks zakoupíte v Klientském centru Balance Clubu
Brumlovka v přízemí obchodní pasáže budovy Brumlovka ve všední dny od 8:00 do 20:00
hodin, o víkendech od 10:00 do 16:00 hodin. Finanční částka za vstupné bude věnována
instruktorovi Vláďovi Mikulášovi z Balance Clubu Brumlovka postiženému amyotrofickou
laterální sklerózou (ALS).
KDY: 12. 12., od 18.00 hod
KDE: Společenské centrum BETHANY
Společenské centrum BETHANY
www.bbcentrum.cz

KOBE přichází s pravidelnými
asijskými večery
KOBE FUSION RESTAURANT vás zve na další termín akce ASIAN EVENING.
Ten se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. v čase od 16.30 do 19.00 hod. Čeká vás neomezená
konzumace z připravené nabídky sushi a asijských specialit, dále welcome drink, čajový
koutek a stylová reprodukovaná hudba.
Cena: 790 Kč/dospělý, 395 Kč/dítě 13–17 let, zdarma/dítě 0–12 let
Rezervace nutná na čísle: +420 222 232 134.
Budova BETA
www.koberestaurants.cz
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V budově BRUMLOVKA
otevřen OK POINT
První listopadový den proběhlo slavnostní otevření OK POINTu v budově BRUMLOVKA.
OK POINT je moderním obchodním místem bankovního typu, které sdružuje finanční
poradenství s možností výběru produktů napříč téměř všemi finančními institucemi
na trhu, nadstandardní realitní služby a bankovnictví. Projekt OK POINT vznikl
na základě strategického partnerství Broker Consulting a mBank. Klienti mBank
zde najdou své servisní místo a vkladomat a současně všichni mohou využít finančních i
realitních služeb napříč celým spektrem služeb na trhu.
Budova BRUMLOVKA
www.okpointy.cz

Balance Club Brumlovka:
Giving Tuesday pro Vláďu Mikuláše
Světový den dárcovství letos připadá na úterý 28. listopadu. Zapojit se může každý! V Balance
Club Brumlovka se rozhodli podpořit dlouholetého kolegu, instruktora jógy Vláďu Mikuláše,
který onemocněl laterární sklerózou. Přispívat na transparentní účet zaštítěný nadací ADRA
můžete i vy: www.darujme.cz/vyzva/1200298
Zapojte se do největšího svátku dárcovství a staňte se součástí nejštědřejšího dne v roce, který
oslavuje celý svět. #GivingTuesday
Budova BRUMLOVKA
www.balanceclub.cz

Puzzle Pasta
představuje nové snídaňové menu
Již je tomu rok, co v BB Centru otevřel Puzzle Salads svoji druhou provozovnu Puzzle Pasta –
s rozšířenou nabídkou o těstoviny a hlavně snídaně. Nyní, před zimním obdobím,
se v Puzzle Pasta nastavilo nové snídaňové menu. Ať už máte chuť na tradiční vajíčka,
některou z nových variací toustů nebo něco speciálního. V Puzzle Pasta určitě najdete
vydatnou snídani, se kterou budete vždy spokojeni. Připraveny jsou pro vás každý
všední den od 8:00 do 10:00 hod.
Celé menu najdete na pasta.puzzlesalads.cz nebo na facebooku: @PuzzlePastaCZ
Budova BETA
www.pasta.puzzlesalads.cz

Vánoční pohlazení v Costa Coffee
I když se může zdát, že Vánoce jsou ještě daleko, naladit se v duchu pohody a nezaměnitelných
vánočních chutí a vůní, můžete díky Costa Coffee už teď. Ochutnat můžete třeba perníkové
latté, ostružinovou horkou čokoládu nebo luxusní Billionaire latté. A aby toho sladkého
nebylo málo… čekají na vás i sezónní zákusky v podobě pralinkového dortu s ořechy nebo
Klementinka řezu.

Budova BETA
www.costa-coffee.cz

UROSANTÉ nabízí STK pro chlapy
UROSANTÉ nabízí originální vánoční dárek pro muže. Pořiďte jim STK voucher
na uroonkolickou preventivní prohlídku šitou na míru v rámci projektu fondu Petra
Koukala. Úsilí fondu se zaměřuje převážně na informování veřejnosti a na otevřenou
diskuzi o mužských nemocech s cílem připomenout, jak důležitá je pro muže zdravotní
prevence.

Residence BB Centrum
www.urosante.cz

Restaurace UNIQUE přichází s aplikací
pro složení vlastního salátu
Poskládat si vlastní salát nyní můžete jednoduše díky aplikaci restaurantu UNIQUE,
který tuto možnost nově spustil. Vybrat si vaše oblíbené přísady můžete na webu
http://www.unique-restaurant.cz/salat-podle-vas-1/

Budova DELTA
www.unique-restaurant.cz

Poradenství na zkoušku od D.A.S.
Společnost D.A.S. právní ochrana nabízí jako dárek pro vás či vaše blízké právní poradenství
na zkoušku. Voucher na právní radu zdarma si můžete vyzvednout na recepci D.A.S.
v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod.

Budova BETA
www.das.cz

V UGO Freshbaru se zahřejete!
Už jste ochutnali Hotties?

HOT TIES

Venkovní teploty klesají níž a níž, proto UGO do své nabídky nově zařadilo příjemně
hřejivé varianty čerstvých šťáv Hotties. Po celý rok se nás UGO snaží zásobovat vitamíny
pro posílení a abychom o tyto cenné látky, které čerstvá šťáva obsahuje, nepřišli ani v tomto
období, ohřívají se Hotties pouze pomocí páry.

Budova BETA
www.ugo.cz
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