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BB Centrum zve na talk show
s majitelem restaurací PuzzleSalads
a PuzzlePasta
Stanislav Štrobl: „Od paragrafů k salátům…“
Přijďte na zajímavou talk show s majitelem sítě PuzzleSalads! Proč se právník rozhodne
podnikat v gastronomii? Kde najít odvahu pro radikální řez? Jak dlouhá je cesta ke změně? Šel
by do toho dneska znovu?
Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte ve čtvrtek 22. února od 17:00 hod. v restauraci
PuzzlePasta (budova ALPHA, Vyskočilova 1461/2a).
Vstupné zdarma.
Budova ALPHA
www.bbcentrum.cz

Balance Club Brumlovka zahájil
úpravu terasy
V souvislosti s úpravou terasy zahrnující instalaci nových dvou saun, ochlazovacího bazénku
a venkovní vířivky došlo od začátku února k úplnému uzavření terasy klubu. Předpokládaná
délka realizace úprav je 4 měsíce. K relaxaci nyní můžete využít stávajících vnitřních prostor
klubu.
Zaměstnanci firem sídlících v BB Centru mohou využít zvýhodněných podmínek členství.
Více informací v Klientském centru Balance Club Brumlovka.

Budova BRUMLOVKA
www.balanceclub.cz

Zastavte s v Adams Barbershop
a vyzkoušejte nové produkty pánské
kosmetiky
Pánský kadeřnický salón Adams Barbershop vám nově nabízí exkluzivní kosmetiku značky
PMB. Anglická značka Pall Mall Barbers představuje to nejlepší z pánské kosmetiky pro
holení a péči o vlasy. Další novinkou je takzvané pětifázové oholení. Kompletní sortiment
pánské kosmetiky a více informací o nabízených službách najdete na webových stránkách
či přímo na pobočce.

Budova FILADELFIE
www.adams-barbershop.cz

www.bbcentrum.cz
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Express Grill zve na domácí burgery
Kde ochutnáte domácí burger z Angus bio hovězího? V novém konceptu Express Grill.
Oblíbené grilování po celý rok, kdy kuchaři vybírají z 60 osvědčených burger receptur, masa
a ryby z grilu, vždy verze pro vegetariány, vybrané čerstvé přílohy, domácí limonády. Ideální
kombinace pro pracovní oběd. Navíc přípravu pokrmů můžete sledovat na vlastní oči přímo
v restauraci. To vše každý pracovní den.

Budova FILADELFIE
www.expressgrill.cz

Valentýnská nabídka a srdce z lásky
v COSTA COFFEE
Ať už svátek zamilovaných slavíte či nikoliv, zajděte si na valentýnskou nabídku v kaváreně
Costa Coffee. Od 10. do 17. února si totiž můžete pochutnat na lahodné dvojici Caffè latte
ve velikosti primo a jahodovém cheesecaku. Káva ze směsi Mocha Italia s bohatě
napěněným mlékem a k tomu dortík v podobě pořádné porce nadýchaného tvarohu
a svěžích jahod vám příjemně prohřeje chladný zimní den. Tuto speciální nabídku
si vychutnáte za zvýhodněnou cenu 99 Kč.
Pokud chcete udělat svojí lásce ještě větší radost, darujte jí voucher na seminář
Latte Art. Naučí se připravovat skvělou kávu a zároveň na ni malovat různé ornamenty
pod dohledem profesionálního baristy. Cena kurzu je 1 790 Kč.
Budova BETA
www.costa-coffee.cz

Přednáška „Severní Korea na vlastní
kůži“ ve Společenském centru Bethany
O vlastní zkušenosti z půlroční práce v zemi, která není každému přístupná, bude
ve Společenském centru Bethany přednášet Ing. Radomír Špinka, ředitel humanitární
organizace ADRA Česká republika.
KDY: sobota 3. března od 15:00 hod.
Společenské centrum Bethany
www.spolecenskecentrum.cz

Únorová novinka restaurace MOMENTO
v budově ALPHA
Od začátku února spustila restaurace MOMENTO věrnostní dárek pro všechny, kteří přijdou
na obědy mimo „polední špičku“. Za každou pátou návštěvu (obědové menu) po 13:00 hod.
získáte zákusek nebo časopis o moderní gastronomii F.O.O.D zdarma.
Bližší informace a věrnostní kartičku obdržíte v restauraci na pokladně.
Budova ALPHA
www.momentoalpha.cz

NIVOSPORT: Připravte se na jaro
s novou kolekcí sportovního oblečení
Ačkoliv to vypadá, že se s námi zima ještě rozloučit nechystá, v NIVOSPORT v obchodní pasáži
Brumlovka už najdete zbrusu novou kolekci dámského fitness oblečení VENICE BEACH.
Nová kolekce „jaro/léto 2018“ je inspirována přírodou a v nabídce naleznete vzory květin,
listů i gepardí potisk. Těšit se můžete i na svěží a veselé barvy v odstínech růžové, svítivě
žluté, oranžové a zelené. Oblečení je navíc vhodné pro široké spektrum fyzických aktivit, jako
je aerobik, jóga, běh, plavání, ale i jako pohodlný outfit jen tak pro volný čas.
Budova Brumlovka
www.nivosport.cz

TeamPrevent-Santé:
Přivítejte jaro se zářivým úsměvem
TeamPrevent-Santé vám nabízí tradiční jarní akci, ve které získáte dentální hygienu a dentální
hygienu junior se slevou 25 % a domácí bělení zubů se slevou 30 %. Neváhejte a využijte
této speciální nabídky v příjemném prostředí zdravotnického zařízení TeamPrevent-Santé
a zbavte se nespokojenosti s odstínem vašeho chrupu.
Tuto nabídku můžete využít v průběhu celého března 2018. Více informací vám poskytne:
CallCentrum 212 12 12 12 / callcentrum@teamprevent.cz
BB C VILLAS
www.sante.cz

www.teamprevent.cz

CEBIA:
Auto v mobilu šetří peníze i čas
Společnost Cebia přichází s novou mobilní aplikací Carolina, která pomáhá šetřit čas
a peníze spojené s nákupem, užíváním, údržbou a prodejem vozidla. Díky ní nezapomenete
na důležité termíny spojené s STK, výměnou lékárničky či řidičského průkazu nebo například
dálniční známkou. Každý měsíc vám zobrazí aktuální cenu vašeho auta.
V případě koupě vozidla si ho můžete nechat zdarma ocenit a jedním kliknutím si zobrazit
inzeráty srovnatelných vozidel až tři měsíce zpětně. Díky tomu rozpoznáte, jestli je či není
předražené. Zdarma získáte také prověření historie vámi vybraného vozidla v systému
AUTOTRACER od Cebia v hodnotě 499 Kč. Aplikace je ke stažení zdarma v Google Play i App
Store.
Provozovatelem je společnost Cebia, která již téměř tři desetiletí pomáhá motoristům bojovat
proti nekalým praktikám na trhu.
Budova ALPHA
www.carolina.cz

Novinka v léčbě močových cest
v UROSANTÉ
Infekce močových cest je velmi časté onemocnění, které dokáže pořádně potrápit. Urologická
klinika Urosanté nabízí inovativní přístup léčby u opakovaných zánětů močových cest.
Je jím speciální roztok kyseliny hyaluronové Flaveran, který slouží pro regeneraci a ochranu
sliznice močových cest. Více informací na webových stránkách www.urosante.cz nebo přímo
na recepci kliniky.

Residence BB Centrum
www.urosante.cz

Thajská restaurace KiinDi zve
na speciální valentýnský večer
Oslavte Valentýna výbornou thajskou večeří. V restauraci KiinDi pro vás ve středu
14. února od 17:00 hod. nachystají welcome drink, speciální menu i výběr nejlepších
romantických písní.
Svá místa si můžete zarezervovat na telefonním čísle 721 588 888.

Budova G
www.kiin.cz

www.bbcentrum.cz
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