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Náměstí Brumlovka

Street Food
Festival na Náměstí
Brumlovka
KDY: středa, 9. října (11:00 – 15:00 hod.)

STREET FOOD
FESTIVAL
NA NÁMĚSTÍ BRUMLOVKA

KDE: Náměstí Brumlovka
Srdečně Vás zveme na Street Food Festival na Náměstí Brumlovka. Přijďte
ochutnat pouliční gastronomii z celého světa, jako je mexické burrito,
thajské pad thai, exotické ovoce, ryby a mořské plody, burgery, zmrzlinu,
bubble waffle, makronky a spoustu dalšího. Během poledne pro Vás bude
připraven hudební program.
Těšíme se na Vás!
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Budova Delta

Cestovatelský večer:
Přírodní skvosty
Brazílie
KDY: středa, 16. října, od 17:30 hod.
KDE: restaurace Vyskočilka (Vyskočilova 1561/4a)

CESTOVATELSKÝ
VEČER

Když se řekne Brazílie, každý si představí nekonečné pláže, milionová
města, jakým je například karnevalové Rio, fotbal nebo neprostupnou
Amazonii. My bychom Vám rádi představili jinou a chtělo by se říct
i krásnější Brazílii. Tu, která se ukrývá v Brazilské vysočině nebo
ve spalujícím písku a zůstává běžným turistům utajena.
Přednáší: Lenka a Pavel Ečerovi
Místa nelze rezervovat a vstup na akci je zdarma (vhodné i pro děti).
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Náměstí Brumlovka

Podzimní
polévkování
KDY: středa, 23. října (11:00 – 15:00 hod.)
KDE: Náměstí Brumlovka

PODZIMNÍ
POLÉVKOVÁNÍ

Přijďte na druhý ročník festivalu „Podzimní polévkování“ na Náměstí
Brumlovka, kde ochutnáte nejen tradiční polévky, jako je například
bramboračka, vývar či kulajda, ale také polévky z celého světa –
vietnamské pho, francouzskou bouillabaisse nebo japonské miso
a mnohé další.
Během poledne Vám akci zpříjemní zajímavý hudební program.

NA NÁMĚSTÍ BRUMLOVKA
Cultural and sport events
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Budova Brumlovka

Balance Club
Brumlovka zve na
Den plný pohybu
Balance Club Brumlovka pořádá první říjnovou sobotu Den plný pohybu.
5. října se tedy můžete těšit na den nabitý programem speciálních
skupinových lekcí s oblíbenými instruktory v zajímavých kombinacích.
Nebude chybět ani doprovodný program, ochutnávky a drobné
občerstvení.
Členové Balance Clubu Brumlovka mají vstup zdarma, ostatní 450 Kč.
Pozvánku na akci a rozvrh lekcí najdete zde.
Zaměstnanci společností v BB Centru mají zvýhodněné podmínky
členství.

Pro

více

informací

kontaktujte

+420 234 749 810 nebo info@balanceclub.cz.
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Budova Brumlovka

BB Centrum přivítalo
novou kavárnu –
Coffee Perk
V pasáži budovy Brumlovka v průběhu září zahájila provoz nová kavárna
Coffee Perk. Přijďte ochutnat lahodnou kávu z první české pražírny
La Boheme nebo nejrůznější domácí dezerty, obložené chleby, avokádové
toasty či zdravé snídaně a menší obědy.
Všechny výrobky včetně dezertů, pečiva a sirupů pro Vás připravují přímo
v Bistru na Letné (www.belcredibistro.cz). Doplňkový sortiment ke kávě
a menším jídlům pak tvoří nejrůznější smoothies, fresh džusy, domácí
limonády, ledové čaje, horké čokolády nebo míchané nápoje.
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Budova Brumlovka

Bomtom doporučuje
produkty pro péči
o vlasy značky
Sachajuan
V salónu Bomton můžete kromě střihu a barvy vlasů vyzkoušet například
kvalitní produkty značky Sachajuan. Nově mají v salonu k dispozici
šampón a kondicionér Sachajuan Anti Pollution, které bojují proti usazování
nečistot ve vlasech.
Navíc produkty řady Sachajuan oživují lesk vlasů, snižují ulpívání zápachu
ve vlasech, zabraňují blednutí barvy, optimalizují rovnováhu hydratace,
redukují suchá, hrubá a porézní místa, redukují krepatění, dodávají
vlasům hebkost a lehkost a prodlužují interval mezi jednotlivými mytími
vlasů.
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Budova Filadelfie

10 dnů Tag Heuer
v JK Jitka Kudláčková
Přijměte pozvání do prodejny JK Jitka Kudláčková, kde si v období
od 3. do 13. října připravili prodejní výstavu hodinek oblíbené prestižní
švýcarské značky Tag Heuer.
Běžnou nabídku rozšířili na dvojnásobný počet modelů hodinek. Využijte
této jedinečné možnosti, kdy kromě rozšířené kolekce můžete vidět,
vyzkoušet a zakoupit i modely ze speciálních edicí.
Kompletní

nabídku

značky

Tag

Heuer

si

můžete

prohlédnout

na: www.jk.cz/kategorie/tag-heuer
Pro již registrované zákazníky JK a ty, kteří se jimi nově stanou, bude
běžná cena zvýhodněna. Koupí hodinek navíc získáte přívěsek s přírodní
perlou.
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Budova Filadelfie

dm podporuje
start-upy
Společnost dm se rozhodla podpořit start-upy malých producentů
uvedením jejich produktů nebo inovativních projektů na trh. Během
spolupráce nabídne dm začínajícím podnikatelům s kreativní vizí prostor
pro rozvoj, prezentaci a prodej jejich výrobku. Pod mottem „Velcí pomáhají
malým“ chce tak dm dát šanci odstartovat podnikatelský úspěch menším
producentům a těm nejúspěšnějším z nich nabídnout místo v regálech
prodejen dm.
Stát se úspěšným může začít jednoduše
Zájemci z řad podnikatelů, drobných producentů či malých firem se mohou
se svými projekty přihlašovat do 31. 1. 2020. Podmínky přihlášení i stručný
formulář najdou na webových stránkách www.dm.cz/dmstart. Společnost
dm následně prostřednictvím odborné poroty vybere nejlepší z nich a těm
nabídne zařazení produktů do sortimentu a marketingovou podporu skrze
celou síť interní i externí komunikace.
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Budova Brumlovka

Balance Club
Brumlovka zavedl
nová ekologická
opatření
Při poskytování služeb se produkci odpadů nevyhneme, Balance Club
Brumlovka by rád však pracoval na jejich eliminaci a efektivnosti
při nakládání s nimi, proto si můžete všimnout nových opatření, které klub
postupně zavádí. Mimo jiné například mizí jednorázové kelímky, které jsou
nahrazeny vratnými, třídící místa a koše na odpadky jsou více přehledně
označeny. Změna začíná u nás samotných a Balance club Brumlovka
ukazuje, jak touto proměnou můžeme jít společně. Konkrétní změny
najdete podrobně popsány v novém vydání časopisu Balanced Life.
Zaměstnanci společností v BB Centru mají zvýhodněné podmínky
členství.
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kontaktujte

+420 234 749 810 nebo info@balanceclub.cz.
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