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Nová služba pro nájemce:
BB CENTRUM CARPOOLING
Neustále se snažíme přicházet s novými nápady, jak Vám, nájemcům BB Centra, zpříjemnit
pracovní prostředí. Jednou z novinek je tzv. CARPOOLING - způsob dopravy, kdy
řidič vozu nabízí dalším cestujícím spolujízdu, ideální pro pravidelné cesty do práce
či zpět domů. Důležitým předpokladem je fakt, že obě zúčastněné strany mají zájem
dopravit se v určitý smluvený čas na společné místo.
Zaregistrujte se na carpooling.bbcentrum.cz a přečtěte si více informací o této nové
službě.
BB CENTRUM
carpooling.bbcentrum.cz

Křesťanská základní škola Elijáš:
Pozvánka k zápisu do 1. tříd
Rodiče budoucích prvňáčků, hledáte pro své dítě příjemné, klidné a motivující prostředí?
Křesťanská základní škola Elijáš Vás srdečně zve k zápisu do 1. tříd, a to v termínu
3. – 4. dubna 2017.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.
Informujte se na tel. č.: 734 527 074 či e-mailu: sekretariat@elijas.cz

Křesťanská základní škola Elijáš
www.elijas.cz

Snídaně v PuzzlePasta:
Skutečný důvod vstát!
V zimě je to prostě dřina! Venku ještě tma a ticho. Nikomu se nechce v zimě brzy vstávat.
Ani lidem z PuzzlePasta se dřív moc nechtělo, a tak vymysleli SNÍDAŇOVOU NABÍDKU,
která se podává každý všední den od 8.00 do 10.00 hod. Pointa spočívá v tom, že máte
něco, na co se fakt těšíte, co Vám zaručeně zvedne náladu. Máte v deset náročnou poradu?
Zkuste před tím stihnout pořádnou snídani. Můžete si vybrat z opravdu široké nabídky
kvalitních pochutin, od denně pečených koláčů a bábovek, přes Puzzle müsli nebo
mléčné kaše, až po vyhlášená vajíčka, která zde vyladí dle Vašich představ.

Budova ALPHA
pasta.puzzlesalads.cz
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BOMTON letos slaví 22 let
Bomton v únoru oslavil své 22. narozeniny. Již 22 let se stará o Vaše tělo a krásné vlasy
tak, aby každá Vaše návštěva byla skvělým zážitkem. Pokud jste Bomton ještě nenavštívili,
neváhejte a objednejte se ke špičkovým odborníkům právě teď a využijte 10% slevu
na veškeré poskytované služby a produkty. Stačí se na recepci napoprvé prokázat
zaměstnaneckou kartou firmy sídlící v areálu BB Centra a pro příští návštěvu bude
již s touto výhodou počítáno. Slevu můžete využít např. na manikúru, pedikúru,
kosmetiku, kadeřnické služby a další.

Budova BRUMLOVKA
www.bomton.cz

O2 HUB Café: Rozšíření sortimentu
a příjemné posezení
Odpočiňte si uprostřed denního shonu anebo si sjednejte pracovní schůzku v moderním
prostoru O2 HUB Café v budově GAMMA u lahodné filtrované kávy Doubleshot nebo
Nespresso. Nově Vás čeká rozšířený sortiment teplých snacků (panini, qurrito, párky
v rohlíku), polévka dne a rozsáhlá nabídka domácích dezertů.
Otevírací doba:
Po-Čt: 8.00–18.00 hod.
Pá: 8.00–16.00 hod.
Budova GAMMA
www.perfectcanteen.cz/O2

NIVOSPORT: Nová kolekce jaro-léto
2017 od VENICE BEACH
Aktivní a zároveň trendy? S Venice Beach to jde! V kolekci naleznete vysoce funkční,
kvalitní sportovní kousky, které jsou elegantní nejen během tréninku. Nová řada je členěna
do 4 kategorií - TRÉNINK pro akční sporťačky, ODPOČINEK pro jogýnky a ženy, které se
rády cítí pohodlně, BASE ESSENTIALS pro všechny ty, které vědí, že základem šatníku je
jednoduchost a DOPLŇKY - vkusné kabely a tašky, do kterých to všechno dáte.
Nájemci BB Centra mají po předložení zaměstnanecké karty nárok na slevu ve výši
10 %. Více o kompletním benefit programu na stránkách BB Centra.

Budova BRUMLOVKA
www.nivosport.cz
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