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BB Centrum

Online workshop:
Skrytá zákoutí
virtuálního světa
KDY: ve středu 13. května 2020
KDE: online na facebookové stránce BB Centrum
Virtuální svět je fenomén dnešní doby. Jeho prostředí není jen zábavné, ale
může být i velmi nebezpečné. Pokud chcete chránit nejen sebe, ale hlavně
své děti před nástrahami online světa, je třeba s nimi držet krok v chápání

SKRYTÁ ZÁKOUTÍ

VIRTUÁLNÍHO SVĚTA

toho, jak prostředí funguje.
Pro shlédnutí daného workshopu prosíme o vaši registraci na e-mailu:
marika.duchonova@passerinvest.cz. Následně vám bude zaslán kód,
kterým si otevřete online workshop včetně videí k dané problematice.
PŘEDNÁŠÍ:
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., přední odborník na danou problematiku
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Online cestovatelský
večer: Bali, ostrov
úsměvů
KDY: ve středu 20. května od 17:30 hod.
KDE: online na facebookové stránce BB Centrum
Bali patří k nejznámějším a turisticky nejnavštěvovanějším ostrovům
Indonésie a možná je kvůli tomu i mnohými cestovateli ostrovem
opomíjeným. Bali ale není jen o zábavných centrech, instagramových
pastech na turisty a přepychových hotelových službách.
Poznejte s Janou Wolfovou, která na Bali strávila několik let, druhou tvář
tohoto čarokrásného ostrova. Objevte tradiční ceremonie, zapomenutá
rýžová políčka, vodopády ukryté v horách a především jedinečnost
místní kultury, která vás chytne za srdce… prostřednictvím oblíbeného
Cestovatelského večera, tentokrát online.

CESTOVATELSKÝ
VEČER
Cultural and sport events
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Online jóga pro
každého – každý
čtvrtek od 18:00 hod.
Pojďte si zacvičit jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Daniely
Bacíkové. Pravidelné lekce se nyní konají každý čtvrtek od 18:00 hod.

ONLINE JÓGA
PRO KAŽDÉHO

na facebookové stránce BB Centrum.

A pro koho jsou lekce vhodné? Pro začátečníky i pokročilé všech věkových
kategorií.
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Náměstí Brumlovka

Oblíbené trhy
zpět na Náměstí
Brumlovka!
KDY: od 7:30 do 14:00 každé úterý v sudém týdnu*
KDE: Náměstí Brumlovka
Pravidelné trhy se vrací

… přijďte si nakoupit a ochutnat kvalitní

produkty každé úterý v sudém týdnu. Startujeme už v úterý 26. května.
Těšit se můžete na ovoce, zeleninu, pečivo včetně domácího chlebu,
mléčné výrobky, uzeniny, sýry, vejce, másla, bezlepkovou pekárnu, štrúdly,
limonády, květiny a mnoho dalšího.
*úterky v sudých týdnech: 26. května, 9. června, 23. června a dále.
Jednoduchý způsob, jak si ověřit, zdali je sudý nebo lichý týden najdete
také zde www.jakyjetyden.cz
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Budova Filadelfie

SOMMELLERIE
je tu stále pro vás
I přes nepřízeň současné situace je pro vás SOMMELLERIE v obchodní
pasáži budovy Filadelfie i nadále k dispozici, byť v lehce omezeném
režimu.
Baarův park nádherně rozkvetl, lavičky v okolí a krásné jarní počasí
přímo vyzývají k relaxu a tak si pro vás v SOMMELLERII připravili širokou
nabídku teplých i studených nápojů s sebou.
Vůně kávy ze 100% plantážové arabicy, úžasné francouzské čaje
s parfémovaným nádechem Dammann Freres. Ze studených nápojů pak
můžete vybírat z několika druhů domácích limonád a konec pracovního
dne vám zpříjemní jarní osvěžení v podobě míchaných koktejlů.
Novinkou sezony je koktejl „Martini Bianco/Rosso & Tonic“ s měsíčkem
limetky či pomeranče a ledem. Veškeré ingredience pro koktejly můžete
zakoupit v prodejně a stát se domácím barmanem.
Aktuální provozní dobu sledujte zde.
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Budova Brumlovka

Máte dostatečnou
finanční rezervu?
Už dva měsíce panuje v České republice řada omezení a vládních
nařízení, která mají přímý dopad na rodinné rozpočty. Mnohé domácnosti
momentálně řeší situace, na které před pár měsíci ani nepomyslely.
Ze dne na den se mnozí lidé ocitli v karanténě, pracovní neschopnosti
zapříčiněné nařízením vlády nebo doma na „ošetřovačce“ s nezletilými
dětmi, které mají uzavřené školy. Všechny tyto situace mají jedno
společné… nejistou budoucnost způsobenou snížením či výpadkem příjmů.
Pokud i vy potřebujete poradit s rodinným rozpočtem, s tvorbou finanční
rezervy či financováním podnikání sjednejte si individuální schůzku na
OK POINTU v budově Brumlovka v rámci konzultačních hodin: v pondělí
a ve středu od 8:30 do 18:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:30
do 17:00 hod. nebo v pátek od 8:30 do 16:00 hod.
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Rezidence BB Centrum

2+1 zdarma na
všechny produkty
Bioderma
Zastavte se v lékárně Magistra. Čekají na vás zvýhodněné balíčky
produktů značky Bioderma, další zajímavé akce například s kosmetikou
Avenna a s prvními jarními paprsky bychom neměli zapomínat ani
na ochranu pokožky právě při slunění… pomohou vám produkty například
od značky Institut Esthederm.
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Budova Brumlovka

Arena: Připravte
se na léto a objevte
novou kolekci
stylových plavek
Prodejna Arena na Brumlovce má již otevřeno v obvyklém režimu a vy už
se můžete začít pomalu chystat na letní měsíce a vybírat z nové kolekce
plavecké a sportovní módy. Čeká na vás aktuální nabídka z kolekce
jaro-léto 2020 zaměřené na dámské jednodílné i dvoudílné plavky
a pánské plavky a šortky.
Můžete využít i možnosti nákupu na e-shopu arenashop.cz a nechat
se balíček doručit přímo domů nebo si ho vyzvednout v prodejně
v obchodní pasáži budovy Brumlovka.
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Budova Brumlovka

Zkuste osobní tréninky
doma či venku
Balance Club Brumlovka se i s ohledem na právě probíhající rekonstrukci
rozhodl zajistit pro své členy kromě video lekcí také kvalitní venkovní
prostory na atletickém stadionu v BB Centru ve vybraných časech,
stejně jako možnost online tréninků a tréninkových plánů. Osobní trenéři
Balance Clubu Brumlovka jsou svým členům k dispozici. Využít můžete
hned několik možností:
•

trénink s trenérem, kdy se trenér a klient fyzicky potkají na předem

určeném místě
• trenér a klient se domluví na online tréninku z pohodlí domova
• trenér připraví klientovi týdenní tréninkový plán
Cena všech těchto tréninkových možností je jednotná, a to 950 Kč* –
z každého tréninku poputuje částka 100 Kč na podporu nadace ALSA z.s.,
tedy pohybem svým můžete pomoci i druhým.
*Zvýhodnění

z

vašeho

věrnostního

Neváhejte kontaktovat svého trenéra ZDE.
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programu

jsou

zachována.

Budova Brumlovka

Sleva 10 % v kadeřnictví
BOMTON pro všechny
nájemce BB Centra
Studio BOMTON Brumlovka má po nucené pauze opět otevřeno a mají pro
vás skvělou zprávu! Protože mají v BOMTONu z otevření velkou radost,
rozhodli se dělat radost i vám, zákazníkům:
„Abychom vám udělali radost a usnadnili vám návrat do každodenního
shonu a stresu, rozhodli jsme se dát všem nájemcům BB Centra slevu
ve výši 10 % na veškeré naše služby. Perfektní střih a barva vlasů jsou u nás
samozřejmostí. Rádi vám ale dopřejeme i nadstandardní péči. Například
vlasové ošetření Redken Chemistry oživí vaše vlasy, pokud jsou zplihlé,
bez lesku nebo je pravidelně žehlíte či fénujete.“
Ve vzdušném prostoru studia v Brumlovce najdete vedle kadeřnických
služeb také kosmetiku, manikúru a pedikúru. Z kosmetických služeb
můžete vyzkoušet třeba sezónní ošetření Esthederm, které posiluje pleť
a napomáhá překonávat změny ročních období – na jaře a v létě pleť
detoxikuje, dodá jí energii, hydrataci a vitalitu.
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Perfect Canteen:
Teplá i zachlazená
jídla z pohodlí
domova
Jídla od Perfect Canteen si můžete dopřát i doma. Své oblíbené pokrmy
si můžete jednoduše objednat online přes e-shop a poté si je vyzvednout
na výdejním místě nebo si je nechat dovézt přímo domů.
Vybírat můžete z nabídky denního menu, kde najdete kromě teplých jídel
také zachlazená jídla, včetně polévek rodinného balení. Zachlazená jídla
vydrží díky metodě „šokování“ čerstvá několik dní a stačí je doma pouze
ohřát.
Vyberte si, na co máte chuť, a objednejte si ZDE.
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Budova Filadelfie

Adams Barbershop
je tu opět pro vás
Pánové, čas dlouhých vlasů a přerostlých vousů už je u konce. Dopřejte
si po povinné „přestávce“ péči z rukou odborníků.
Od pondělí 11. května se na vás těší tým z Adamsbarber shop.

Rezervaci na svůj oblíbený balíček služeb můžete udělat přímo zde.
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BB Centrum

Kvalitní venkovní
nábytek Egoé
a mimořádná
akce 20 %
Egoé… to je česká značka venkovního nábytku, který v této společnosti
navrhují i vyrábějí. S nábytkem z jedinečných kolekcí můžete přenést
kvalitu a komfort interiéru i do exteriéru vaší zahrady nebo terasy.
Nebo si vytvořit venkovní kancelář a pojmout open space trochu po svém.
Sestavu modulárního systému Leva můžete znát i z venkovních prostor
BB Centra, z takzvané „venkovní kanceláře“ instalované v minulém roce
na Náměstí Brumlovka. V případě vašeho zájmu o některý z produktů,
stačí při objednání zmínit heslo “Be in Go Out s Egoé” a ihned získáváte
20% sleva na kompletní sortiment venkovního nábytku.

Fb

Ins

egoe-life.eu

Budova Filadelfie

Beauty Studio Radka
Chvalová: děkuje
klientkám z řad lékařek
a zdravotních sester
Salon Radka Chvalova Beauty Studio se rozhodl ve spolupráci se Sothys
Paris nabídnout dvaceti klientkám z řad lékařek a zdravotních sester
voucher na sezónní ošetření „s vůni mango a kokos“ zdarma jako
poděkování za péči v této těžké době.
Akce platí pro prvních 20 klientek a je nutné prokázat se průkazem
zdravotníka.
Rezervace voucheru je možná do konce května a samotný voucher pak má
platnost do konce září 2020.
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