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Obiščite 
okrašeno Velenjko še do 22. februarja

Obiščite 
okrašeno Velenjko še do 22. februarja

Še vedno poteka Facebook nagradna igra za glavno nagrado: Potovanje 
v Pariz za dve osebi v vrednosti 500 €! Kako sodelujete? Preprosto. 

Ustvarite svojo fotografijo v romantično okrašeni Velenjki. Sliko objavite 
na profilu Velenjka in se potegujte za nepozabno potovanje v zaljubljeni 
Pariz. Pohitite, čas imate samo še do 22. 2. 2015.
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Nagradna igra
Že veste, kje boste

za dan žena?

Osvojite brezplačne vstopnice za tradicionalni koncert ob dnevu 

žena! Pridite v Velenjko in si na terminalu ob vhodu v center 

z Velenjka kartico natisnite nagradni kupon. Odložite ga v 

skrinjico na info točki in se potegujte za nagrade. 

Od 23. 2. do 4. 3. bomo vsak dan izžrebali 3 srečneže, ki bodo 

prejeli po dve brezplačni vstopnici za koncert. V soboto,  

28. 2., pa bomo izžrebali še dodatnih 5 nagrajencev,  

ki bodo prejeli po 2 VIP vstopnici.

V žrebu za posamezen dan bodo sodelovali le kuponi, oddani 

isti dan. V nagradni igri lahko tako sodelujete vse dni in 

si povečate možnost za nagrado, če si vsak dan znova na 

terminalu natisnete nagradni kupon.

Ponosni
zlati

pokrovitelj
koncerta
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Čeprav se pomlad uradno začne šele 21. marca, smo v pričakovanju barvitejših dni pomladno obarvali že to številko 
Velenjka magazina. Veselimo se toplejših in cvetočih mesecev, ko postanejo dnevi že zaradi višjih temperatur in več 
sonca bolj lahkotni. Prav tako tudi naša oblačila. V Velenjki vas že pričakujejo nove pomladne kolekcije in svetovni 
modni trendi, da boste zacveteli v novi, sveži podobi. Ker se bliža tudi 8. marec, dan žena, smo za vas pripravili 
pestro ponudbo najrazličnejših daril, ki bodo zagotovo privabila nasmeh na obraz. 

Nasmeh je tudi vaša priložnost za obisk romantičnega Pariza. V Velenjki namreč do 22. februarja poteka Valentinov 
festival z veliko nagradno igro, ki bo srečni par odpeljala na potovanje v Pariz v vrednosti kar 500 €. Obiščite naš 
romantično okrašen nakupovalni center, sodelujte v nagradni igri in uživajte v čudovitih kotičkih za zaljubljene.

 Naj vam bo v užitek in razvedrilo tudi branje novega magazina, ki ga imate v rokah. Naslednja številka izide 
junija, medtem pa nas lahko spremljate na Facebook profilu in spletni strani www.velenjka.si, kjer boste našli 
najaktualnejšo ponudbo in dogajanje. 

Lepo vas pozdravljam,

Janez Korpič, center manager

Ponedeljek–petek  09–21h
Sobota  08–21h
Nedelja  09–15h

Delovni čas
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Velenjka magazin, 28. izdaja, februar 2015. Izdajatelj: WG projektiranje, d. o. o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana. Glavni in odgovorni urednik: Janez Korpič. Grafično oblikovanje in 
besedila: AV studio d.o.o. Fotografije: AV studio d.o.o., Shutterstock. Stilistka: Nina Štajner. Na naslovnici: Kaja Štrigl. Tisk: LEYKAM tiskarna d.o.o. Naklada: 50.000. Distribucija: Pošta 
Slovenije, brezplačen izvod. Opravičujemo se za morebitne napake v besedilih oziroma cene izdelkov ter morebitne spremembe napovedanih dogodkov in prireditev.  
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Napovednik
dogodkov

MAREC

KAJ SE JE DOGAJALO?

NOVEMBER DECEMBER

Pestro zimsko dogajanje
v Velenjki

PETEK, 6. MAREC 2015

TRADICIONALNI KONCERT OB DNEVU ŽENA
Vabimo vas na edinstven glasbeni spektakel ob dnevu žena, ki bo 6. marca 2015 v Rdeči Dvorani. 
Za prvovrstno glasbeno doživetje bodo poskrbeli BIG BAND RTV SLOVENIJA, Maja Keuc, 
Nuša Derenda, Alfi Nipič, Alenka Godec in Darja Švajger. Vstopnico za koncert si lahko z 
malo sreče priigrate tudi v nagradni igri. Vse, kar potrebujete, je Velenjkina kartica, s katero na 
terminalu ob vhodu v center dobite nagradni kupon. Izpolnite ga in oddajte v boben za žreb pri 
informacijski pisarni v prvem nadstropju. 

Z glasbo za lepši jutri. 

Pravljična predstava s čarodejem Albinom in veseli prihod Miklavž, ki je 
z darili razveselil najmlajše. Obiskovalcem je čarobni zimski čas pričarala 
tudi bogato praznično okrašena Velenjka.

Preživeli smo izjemno noč popustov, prižgali čudovite praznične luči, si 
ogledali modno revijo s Tjašo Kokalj, uživali v plesu skupine Shedivaz in 
podelili glavno nagrado 1000 €.

SOBOTA, 21. MAREC 2015

FOTOSHOOTING VELENJKINIH 10
Za vas pripravljamo ekskluziven foto dogodek, ki vam bo razkril skrivnosti modnega 
fotografiranja. Pridite na fotoshooting Velenjkinih 10, kjer boste v živo spremljali potek 
fotografiranja, spoznali izbrana dekleta, pokukali v zakulisje, spremljali delo fotografa, stilista 
in vizažista. Tisti, ki ste bolj radovedne in vedoželjne narave, se boste lahko s strokovnjaki tudi 
pogovorili o stvareh, ki vas zanimajo.  

Lepo vabljeni!
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V pričakovanju pomladi
MODNI SVET

KAJA V OBLAČILIH:
majica C&A 12,00 €
jakna C&A 39,00 €
hlače C&A 19,00 €
čevlji CCC 34,95 €
torbica Bags and More 19,99 €  

Belino snega, ki se počasi 
topi, bo na mestnih 

ulicah kmalu zamenjala 
poplava novih modnih 
trendov. Svetovni modni 
oblikovalci so za prihajajočo 
pomlad pripravili obilico 
različnih modnih poslastic, 
ki jih lahko najdemo tudi v 
Velenjki. Letošnjo pomlad 
bodo zaznamovali veliki 
cvetlični potiski, sveža 
belina, resice, svetli karo 
vzorci in džins  na tisoč in 
en način. Prebujajočo se 
energijo novega letnega časa 
poudarjajo neonski dodatki, 
ki se jim bomo težko uprli. 
Dokler nam temperature še 
ne omogočajo razkazovanja 
gole kože, se lahko ogrejemo 
z usnjenimi in semiš jaknami, 
videz pa dopolnimo z 
velikimi torbami ter zlatimi 
poudarki. 

MODA & LEPOTA



Sveže
V KORAKU S TRENDI

modne zapovedi

Kombinirajte različne odtenke džinsa. Temnejše hlače poudarite s svetlejšo ali potiskano srajco, usnjeni dodatki in leopardji vzorec pa videzu dodajo rokerski pridih. 

Eden izmed najvidnejših letošnjih 
pomladnih trendov je vsekakor džins. 

V vseh odtenkih, potiskan, strgan, posut 
z bleščicami, kombiniran s supergami ali 
petami. Prav vsak lahko v Velenjki najde 
popoln kos zase in v pomlad zakoraka vštric s 
svetovnimi modnimi prestolnicami. 

MUST HAVE
Poudarjene ogrlice so eden izmed trendov, 

ki bodo aktualni tudi spomladi. Čudovito 
se podajo k sproščeni kombinaciji oblačil in ji 
dodajo ekstravagantno noto. So popolna rešitev 
za vse zaposlene gospodične, ki želijo delavno 
garderobo po službi v trenutku spremeniti v 
večerno toaleto. 

KAJA V OBLAČILIH:
hlače S.Oliver 59,99 €
srajca S.Oliver 49,99 €
jakna Lisa&Lu 59,90 €
torba CCC 29,95 €
čevlji CCC 34,95 €
sončna očala Adidas Prva liga 129,00 €  

srajca Charles Vögele 
29,99 €

ročna ura Adidas Prva liga 
69,00 € 

nahrbtnik CCC 
29,95 €

torba CCC 
19,95 €

ogrlica Lisa&Lu 
16,90 € 
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Moška 
moda ostaja zavita v hladne tone zelenih in modrih odtenkov. Kombinirajte elegantne in športne 

kose, s poudarkom na zanimivih 
detajlih in teliranih oblačilih. V modo 

so se vrnili nahrbtniki, ki urbanim 
nomadom omogočajo elegantno shranjevanje denarnic, elektronike in športne opreme. 

DOMEN V OBLAČILIH:
hlače S.Oliver 69,99 €
jakna C&A 59,00 €
pulover C&A 15,00 €
ročna ura Adidas Prva liga 119 €
škornji CCC 34,95 €  

srajca Charles Vögele 
19,99 €

kravata Charles Vögele
12,99 €

nahrbtnik C&A 
19,00 € 

kapa New Yorker 
9,95 €

škornji CCC 
34,95 €

spalna srajca Lisca 
59,90 €

lakasti čevlji CCC 
59,95 €

nedrček Triumph 
44,95 € 

hlačke Triumph 
22,95 € 

jopa New Yorker
29,95 €

“Razkošje mora biti udobno, sicer ni razkošje.”

— Coco Chanel
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Vsak trenutek popolne
ZA RAZLIČNE PRILOŽNOSTI

Najbolj trendi material prihajajoče modne sezone – džins, je s pravilnim kombiniranjem 
in malo domišljije primeren za prav vsako spomladansko priložnost.

V letu 2015 je džins končno sprejemljiv tudi v poslovni 
garderobi. Najboljša je izbira temnejših odtenkov in 
klasičnih krojev, ki jih kombinirate s strogimi blazerji, 
nežnimi srajčkami in zanimivi modnimi dodatki. 

NEW YORKER STAVI NA DŽINS IN USNJE

Pomlad 2015 bo moški znamke NEW YORKER 
preživel predvsem v džinsu in ga stiliral s 
potiskanimi majicami in puloverji, usnjenimi 
jaknami in elegantnimi suknjiči; na drugi strani pa 
bodo modne dame pri svojem modnem izražanju 
lahko bolj kreativne, a še vedno bosta v njihovi 
garderobi kraljevala džins in usnje. Slednja se bosta 
spajala z dolgimi suknjiči, barvitimi bundami 
in nevtralnimi zgornjimi deli v beli in sivi barvi. 
Kolekcijo bi lahko opisali z »manj je več«, kjer 
je igra osnovnih kosov garderobe učinkovito 
podkrepljena z ustreznimi modnimi dodatki. 
Vrtoglave petke, opazen nakit in manjše torbice so 
nepogrešljiva dopolnitev oblačil NEW YORKER za 
pomlad 2015.

SPOMLADANSKA KOLEKCIJA PRI C&A – POZDRAVIMO POMLAD 

C&A spomladanska kolekcija nudi variacijo cvetličnih vzorcev, navdihnjenih 
iz narave  – da ženska zasije od znotraj navzven. Ponuja tudi pristno in 
funky ulično modo z glavnimi modnimi trendi za mlade, moderne urbane 
pripadnice nežnejšega spola. Ne glede na to, ali ste ljubitelj morja in plaže 
ali ljubitelj festivalov in vikend potovanj – vaš najljubši videz za skoraj vsako 
priložnost lahko najdete v C&A spomladni kolekciji 2015. 

balerinke CCC 
24,95 € 

jeans hlače C&A 
25,00 € 

blazer S.Oliver 
79,99 € 

salonarji CCC 
24,95 € 

torba CCC 
34,95 € 

majica C&A 
29,00 € 

zapestnica New Yorker
3,95 € 
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Jakna iz džinsa z bleščečo obrobo je popolna izbira za 
spomladanski večerni izhod. Grafično kombinacijo s črtasto 
obleko in visokimi petami popestrite z majhno torbico in 
veliko značaja.

Spomladanski izlet bo še bolj nepozaben v kombinezonu 
iz džinsa, ki ga dopolnite s potiskano majico in sproščeno 
parko ter popestrite z neonskimi supergami.

CHARLES VÖGELE 

Časa nimamo, ampak si ga vzamemo… Naj gre za 
kolesarjenje z bratom, klepet ob pecivu z najboljšo 
prijateljico  ali kosilo s sosedi – uživajte vsak trenutek, 
saj je čas razkošje.
Mednarodni trgovec modnih oblačil Charles Vögele 
ponuja udobna modna oblačila za vso družino in 
spreminja nakupovanje v užitek. Za udoben zaključek 
sproščenega petkovega dne ima Charles Vögele v 
ponudbi pravi videz: hlače leggings, bele tunike, bluze 
iz šifona, puloverje „Hoodies” in bombažne tope. 

jakna Charles Vögele 
69,99 € 

obleka Olala 
34,95 € 

torbica Bags and More 
19,90 € 

pol škornji CCC 
19,90 € 

superge Nike Mass 
99,00 € 

jeans kombinezon C&A 
19,00 € 

nahrbtnik New Yorker
19,95 € 

majica Lisa&Lu 
29,90 € 

parka C&A 
49,00 € 

ogrlica s.Oliver 
19,99 €  

modrček Lisca 
29,90 €

spodnje hlačke Lisca 
15,90 €
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Neustavljivo
KOZMETIKA

zapeljive ustnice
Razpokane ustnice so eden neprijetnih stranskih učinkov 
mrzlega in suhega zimskega zraka. K razpokanosti in 
pekočemu občutku doprinesejo tudi ogrevani prostori, 
pomanjkanje vitamina B in pretiravanje s slano hrano. 
Z malo truda se lahko vsem neprijetnostim izognemo in 
poskrbimo, da bodo ustnice na pomlad sijoče, mehke in 
neustavljivo privlačne za poljube.

REDNA SKRB USTNIC

Ne glede na letni čas mora imeti telo 
zagotovljeno zadostno količino tekočine, 
katere pomanjkanje se izrazi tudi v izsušenih 
in razpokanih ustnicah. Odžejamo se lahko 
z navadno vodo, za hitrejšo hidracijo telesa 
pa imamo na voljo širok spekter izotoničnih 
napitkov. Prepričanje, da oblizovanje ustnice 
navlaži, je popolnoma napačno. Na žalost jih 
zgolj dodatno izsuši, kmalu pa se pojavi tudi 
razpokanost. Ustnice pred zoprnimi vplivi 
mrzlega vremena najlažje zaščitimo z balzamom, 
ki ustnice neguje in jim povrne izgubljeno 
vlažnost. Najboljši balzami so tisti, ki vsebujejo 
veliko vitaminov. 

NEŽNI PILING ZA SIJOČ VIDEZ

Z nežnim pilingom s pomočjo zobne ščetke ali 
kristalov sladkorja enkrat tedensko poskrbimo, 
da so naše ustnice vedno videti popolno. Krožni 
gibi ščetke namreč odstranijo odmrle celice in 
hkrati poudarijo njihovo mehkobo. 

NASVET ZA POPOLNO LIČENJE

Pred nanosom šminke je najbolje, da si 
ustnice namažemo z balzamom, ki bo ohranil 
svež pigment in hkrati ustnice zaščitil pred 
možnimi kemičnimi snovmi v šminki. Poleg 
tega bo poudaril polnost ustnic in preprečil 
nastanek grudic pri nanašanju šminke. Za 
letošnjo pomlad so najbolj aktualni odtenki 
šminke v barvah jagodičevja, ki pristajajo vsem 
generacijam dam. Ob nanašanju balzamov in 
šmink bodimo pozorne še na rok trajanja, saj 
lahko, kemikalije po preteku zelo agresivne in 
sprožijo marsikatero alergijsko reakcijo.

MUST HAVE
Mehka tekstura balzama s karitejevim 

maslom čudovito obnavlja in pomirja 
občutljive ustnice in jih ohranja gladke.   

balzam za obnovo ustnic Aldo Vandini DM
3,99 € 

piling za umivanje Balea DM
1,99 € 

zobna ščetka Curaprox DM
4,39 € 

Balea balzam za ustnice za moške DM
1,39 € 

balzam za ustnice Aldo 
Vandini DM
3,99 € 

balzam za ustnice s pilingom 
Aldo Vandini DM
3,99 € 

Cartrice Olala bleščilo za ustnice  
v rdečem odtenku Beauty World
3,79 € 

šminka Catrice Olala Beauty World
4,69 € 
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Blog
DAN ŽENA

Z Nino Štajner

V ROŽICAH

Pomlad je čas prebujajoče se narave, 
razvnemajočih se čustev, ženitve 
ptičkov in praznovanja ljubezni. 
Hkrati je tudi čas, ko obeležimo tako 
dan žena kot materinski dan in ni je 
stvari, ki bi dame bolj razveselila, kot 
cvetlice!

Zgodnja pomlad je obdobje ženskega 
praznovanja; praznujemo Venerino energijo, 
svojo moč in neustrašnost. Zavedamo se, da 
lahko nazdravljamo same sebi, lepo pa nam 
je tudi, ko nas kdo razvaja. Ni je ženske, ki ji 
šopek cvetlic ne bi narisal nasmeha na obraz! 
Kaj je lahko lepšega, kot če svojo najljubšo 
damo (ali pa same sebe) razveselimo z dišečo 
rožo, znanilko pomladi in novega življenja? 

Med sprehodom po Velenjki je možno opaziti 
čudovito izbiro lončnic in rezanega cvetja za 
vsak, še tako izbirčen okus. Glede na to, da 
so sobne rastline eden izmed večjih trendov 
notranjega oblikovanja, se lahko namesto šopka 
odločimo za nakup lončnice. Gospodične z 
manj vrtnarskega čuta bodo navdušene nad 
letos oh-tako-modnimi sončnicami, ljubiteljice 
zahtevnejših rastlin pa bodo vesele orhidej in 
amarilisov. 

Kljub popularnosti lončnic pa rezano cvetje 
ostaja večna klasika. Najlepše presenečenje je, 
če cvetlični dekoraciji dodamo osebno noto. 
Generičnemu šopku zamenjamo ovojni papir, 
pomešamo različne tipe rož ali pa se lotimo 
izdelave svojega lastnega aranžmaja. 

Nina Štajner je arhitektka, ki se poleg oblikovanja prostora ukvarja tudi z modo, piše blog Kitchy World ter vodi projekt Vintage Vikend, ki je v Slovenijo  prvi prinesel evforijo  vintage mode. 

Rezano cvetje v odtenkih ljubezni.  
Cvetličarna Orhideja

1  Šopek žametnih vrtnic, pripravljen za kreativno nadgradnjo.
2  Pripomočki za izdelavo venca: svetleča vrvica, okraski in kreda za izdelavo napisa. Office&More
3  Vrtnicam najprej odrežemo stebla in trne.
4  V razmiku približno desetih centimetrov jih nežno povežemo v vrvico.
5  Venec razpnemo čez steno, na katero s kredo napišemo ljubezenski zapis in z njim očaramo 

mimoidoče lepotičke.

PRESENETITE S CVETJEM IZ CVETLIČARNE ORHIDEJA

Cvetje je lepa pozornost, s katero lahko moški očarate ženske, žene, matere in hčere. V 
Cvetličarni Orhideja so se pripravili na prihajajoče praznike in vam zagotovili pestro ponudbo 
čudovitega rezanega cvetja, dišečih šopkov in izbranih cvetočih lončnic. Da boste za svoje 
najbližje našli tisto, kar želite in jih obdarili na prav poseben način. 

Vabljeni v Cvetličarno Orhideja v Velenjki.

Nobena gospodična ne bo ostala neomajna ob 
pogledu na cvetlični venec, ki se razpenja prek 
vhoda v dom! Za izdelavo potrebujemo le nekaj 
vrtnic, elegantno vrvico, škarje in nekoliko 
kreativne žilice. Za popoln učinek ga lahko 
dopolnimo z romantičnim napisom,  ki ga kar s 
kredo napišemo na steno. Njena hvaležnost bo 
brez dvoma odtehtala vložen trud!1
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SVEŽA PONUDBA

Najaktualnejše 
za vas

NOVA POMLADNA KOLEKCIJA V CCC

Prihajajoči modeli nove pomladne kolekcije 
2015 bodo v trgovinah CCC rezultat 
najnovejših svetovnih trendov. Vodilna barva 
bo nežna, topla in zelo ženstvena bež. Posebno 
pozornost bodo namenili širokemu izboru 
usnjene obutve, lastni blagovni znamki Lasocki, 
ki bo zadovoljila vse stile in še tako zahteven 
okus.

ATRAKTIVNO V PARFUMERIJI BEAUTY WORLD

Izredno atraktiven vonj za izjemno ceno v Parfumeriji 
Beauty World v 1. nadstropju centra Velenjka.

CHLOE edp, 30 ml
Redna cena: 59,99 €,
akcijska cena: 35,99 €.
Kar 40 % popust!

OPTIKA CLARUS

V Optiki Clarus so v mesecu februarju in marcu 
za svoje stranke znova pripravili veliko akcijo 
korekcijskih očal – »TVOJA LETA  SO TVOJ 
POPUST*«. *Pri nakupu komplet korekcijskih očal 
(korekcijski okvir + stekla) vam na korekcijski okvir 
priznajo toliko popusta izraženega v %, kolikor ste 
stari (npr. 45 let = 45 % popusta na okvir). Akcije 
se izključujejo, popusti se ne seštevajo. Na voljo v 
vseh optikah Clarus od 1. 2. 2015 do 31. 3. 2015. 
Vabljeni v Optiko Clarus, kjer z ljubeznijo skrbijo 
za vaš vid.

DNEVI JEANSA V NKD-JU! 

Več kot 30 % popusta za vse džins hlače.
Akcija velja od 12. 2. do 21. 2. 2015.

POMLADNA KOLEKCIJA S.OLIVER  

Čas je, da popestrite svojo garderobo.  V trgovini s.Oliver že lahko 
najdete sveže pomladne kolekcije in izberete svoje najlepše modne 
kombinacije. Posezite po majicah z različnimi potiski, udobnimi 
kavbojkami ter mehkimi pleteninami.  Fantje ne pozabite na majice 
s potiskom – včasih je za odličen videz potreben samo en dober kos 
oblačila. Zraven oblecite srajco iz džinsa, zavihajte rokave, poveznite 
klobuk na  glavo in dogodivščine se lahko pričnejo. Ne pozabite na 
modne dodatke, kot so velike torbe, rute in modne denarnice. Vse to in 
še več, v  trgovini s.Oliver.  Pridite in se sami prepričajte – s.Oliver!  
Več na www.soliver.com ter na www.facebook.com/s.OliverSlovenia
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LISA & LU

V butiku Lisa&Lu počasi ukinjajo moško kolekcijo, tako da bo z vstopom 
v pomlad še večja izbira za nežnejši spol. V letošnjo pomlad bomo tako 
stopili sprva s črnimi, kasneje pa s čudovitimi pastelnimi barvami, ki se 
med seboj lepo povezujejo, dajejo občutek svežine in mladosti ter dobrega 
počutja. Vse od nežne jagodne barve, preko sivke do nežne peščene. Nežne 
outfite popestrite s šali, rutami, torbicami in nakitom, na katerega ne 
smete pozabiti. Tudi pri ličenju se okrasite z nežnimi toni, privoščite si 
lahko kakšno bolj živo barvo ustnic in seveda lak za nohte.

SLOWATCH

Že imate v mislih, kaj boste 
podarili svoji dragi ob prihajajočih 
praznikih? Ker vsi vemo, da moški 
pri nakupih res ne komplicirate, 
vam v trgovini Slowatch 
predstavljajo pomladno kolekcijo 
Guess, ki že krasi prodajne police. 
Verjemite, res vam ne bo težko 
izbrati. Podarite srce, prepleteno 
z nežnimi kristali, ki simbolizira 
strast in brezpogojno ljubezen. 
Ali pa uro v rožnatem odtenku 
za romantičen pridih, da bo 
minevanje časa veliko lepše. 

NOVO V HIŠI ŽGANJA IN DARIL!

Razširili so darilni program 
za vse priložnosti. Šaljiva 
darila, darila za otroke in 
najstnike, krste, obhajila, 
birme, obletnice ter poroke. 
V Hiši žganja in daril najdete 
vse to in še mnogo več. 
Pridite in se prepričajte, veseli 
bodo vašega obiska. Darila 
vam tudi z veseljem zavijejo.

IZKORISTITE 5 € TAKOJŠNJEGA POPUSTA V TRGOVINI CHARLES VÖGELE

Akcija ne velja za znižane izdelke, multipakete in darilne kartice. Akcije ni mogoče kombinirati z 
drugimi akcijami. Akcija velja do 28. 2. 2015. Izplačilo v gotovini ni mogoče.

VITAPUR KOLEKCIJE BEAUTY-FULL V TRGOVINI TRIUMPH

LAHKOTEN IN ŽENSTVEN DIZAJN PERILA TRIUMPH
Blagovna znamka Triumph veliko pozornosti namenja detajlom in udobju –  vse do 
košarice F. Lahkoten push-in učinek zagotavlja, da so prsi rahlo dvignjene in srednje 
pokrite, da se ženska počuti resnično samozavestno. 

NOVE BARVE V NAJBOLJ PRILJUBLJENIH KOLEKCIJAH
V najbolj priljubljenih kolekcijah Beauty-Full Aura in Beauty-Full Basics so sezonske 
barve lahkote in spomladanske.

KUPON 5 €
Velja ob nakupu artiklov iz 
nove kolekcije v minimalni 

vrednosti 20 €.

Vrednost kupona:
od 23. 2.  do 28. 2. 2015

ZAKAJ IZBRATI ODEJO IZ BAMBUSA VITAPUR?
Odločitev je preprosta, saj je bambus naravni 
antialergijski in antibakterijski material. Zračna 
bambusova vlakna odlično absorbirajo vlago in nudijo 
odlično udobje vsem, ki se prekomerno potijo.
 
MEGA USPEŠNICA! 1+1 GRATIS
Celoletna odeja SleepBamboo.
Pralna odeja z bambusovimi vlakni.
Redna cena za 2 odeji: 99,80 €
Akcijska cena za 2 odeji: 49,90 €
 
POHITITE, AKCIJA velja le do 8. marca 2015!
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BINNA

Podjetje »Binna« vam zagotavlja kakovostne 
storitve na področju popravil oblačil od A do 
Ž, popravila zadrg, krajšanja hlač, kril, bluzic, 
… Izbirate lahko med pestro ponudbo gumbov 
in pisanih zadrg. Nudijo vam tudi kemično 
čiščenje oblačil, prevlek, motoristične opreme in 
večjih preprog, ki jih sami ne morete očistiti. 
Poleg vsega naštetega vam ugodno nabrusijo 
tudi kuhinjske nože in  rezila.

NOVO v mesecu februarju – samo za vas so 
popestrili svojo ponudbo z izdelavo ključev.
Obiščite jih v poslovalnici Binna v 
Nakupovalnem Centru Velenjka in se 
prepričajte o kakovostni ponudbi in prijazni 
postrežbi. V najkrajšem možnem času bodo 
skušali ugoditi vašim željam. 

Redni obiski strank potrjujejo zaupanje v 
kakovostne in zanesljive storitve. 

TWO WAY

AKCIJA, KOT JE ŠE NI BILO!
Akcija velja na kolekcijo  
jesen/zima 2014/15. Popusti se 
ne seštevajo, akcije se med seboj 
izključujejo. Akcija ne vključuje 
pilic za nohte, svinčnikov za 
oči, ženskih in unisex toaletnih 
torbic, ženskih spodnjih hlač ter 
sončnih očal. 
Več na www.twoway.si.

MASS PREDSTAVLJA BARVE POMLADI

Čeprav se zima še ne poslavlja, nove modne 
kolekcije že naznanjajo bližajočo se pomlad v 
živih barvah. V trgovinah Mass 
so na police že postavili obutev 
in torbice s cvetličnimi vzorci 
ter v svetlih odtenkih. Barve se 
odlično podajo supergam, ki 
bodo osvežile vsak stil. Živahni 
cvetlični vzorci bodo krasili tudi 
petke, v barvah pa bodo pomlad 
prav tako pozdravili najmlajši.

BAGS&MORE

V trgovini Bags&More vas čakajo odlične 
nove kolekcije za prihajajočo pomlad 
in poletje 2015 –  najboljše blagovne 
znamke torbic, nahrbtnikov in potovalnega 
programa. Izberite iz pestre ponudbe 
čudovitih pomladnih barv, novih trendi 
modelov in odličnih cen.

OFFICE&MORE

Papirnica Office&More v nakupovalnem centru 
Velenjka preživlja svojo prvo pomlad. Poleg vsega 
pisarniškega materiala po najboljših cenah  vas 
to pomlad pričakujejo kakovostne in prikupne 
igrače Nici ter izvrstna pisala Pilot in Edding. 

LISCA FASHION ZA POMLAD-POLETJE 2015: BARVITA ŽENSTVENOST 

Ženstvenost, udobje in eleganca ostajajo vodilo kolekcije Lisca Fashion. Zapeljivi modeli iz skrbno 
izbranih materialov bodo za pomlad in poletje 2015 obarvani v živahne barve, kot sta koralna in 
turkizna, še vedno pa bo dovolj izbire elegantnih, umirjenih odtenkov barv penine, bele kave in 
črne. Kolekcija ostaja damska, a se poigrava z nekaj več drznosti, predvsem pri modelih hlačk, kjer 
je tokrat dovoljeno malce več zapeljive prosojnosti. Za udoben in skladen vsakdan pa so modnim 
modelom perila dodane tudi mehke pižame – tako v mladostnih kot v elegantnih krojih. 

MOBTEL 

NOVO V PONUDBI: SAMSUNG GALAXY A3
Galaxy A3 se ponaša s prekrasno oblikovanim in izjemno 
tankim kovinskim ohišjem, vrhunsko strojno opremo in 
najboljšimi funkcijami za uporabo družbenih medijev na 
trgu. Najtanjši Samsungov pametni telefon ima v celoti 
kovinsko ohišje, ki meri v debelino 6,9 mm. Opremljen 
je z zmogljivo sprednjo 
kamero ločljivosti 5 
megapik in ima tudi 
izvrsten zaslon Super 
AMOLED s tehnologijo 
Adaptive Display. Cena 
brez vezave je 279 €, 
lahko pa ga izberete iz 
Telekomove akcijske 
ponudbe, kjer bo vaš že 
za 190,80 € oz. 24 x 7,95 € (ob 24-mesečni vezavi). 

Več informacij lahko najdete na www.telekom.si.
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ZNANI OBRAZI O SEBI IN SVOJEM DELU

Maja Ferme

VAŠ NAKIT IN TORBICE NOSIJO TUDI SVETOVNE ZVEZDE. 
KATERA IZMED ZNANIH OBRAZOV  VAS JE NAJBOLJ 
NAVDUŠILA? KDAJ STE BILI NAJBOLJ PONOSNI, DA JE 
NEKDO IZBRAL VAŠO KREACIJO?
Res je, naš nakit nosijo številne uspešne ženske, 
med drugim italijanska filmska igralka Monica 
Bellucci, največja ruska operna diva Anna 
Netrebko, Elina Garanča, ... Tudi Tina Maze se je 
že znašla v našem poslovnem kostimu in številne 
operne pevke, glasbenice, igralke, poslovne 
ženske iz Slovenije. Kadarkoli vidim kakšen kos 
Maja Ferme fashion na uspešni ženski, pa naj 
bo to nakit, torbica, unikaten pas, šal, poslovni 
kostim, večerna ali poročna obleka, je to posebno 
lep občutek. In več kot je takšnih uspešnih žensk, 
bolj me navdaja ponos, kaj so uspele ženske 
doseči samo v nekaj desetletjih.

KAKO JE Z MODO V SLOVENIJI? SMO SLOVENKE Z MODNIMI 
DODATKI V KORAKU S ČASOM? SMO DOVOLJ DRZNE?
Tako ženske kot moški so v Sloveniji lepo, 
vendar bolj konzervativno urejeni. Radi imamo 
urejenost, ne maramo izstopati, smo bolj športno 
naravnani, nismo ekstravagantni in po navadi 
težimo k »manj je več«, kar nas včasih pahne v sivo 
povprečje. Vendar prihaja mlajša generacija, ki ni 
tako obremenjena in le od nas, okolice, staršev bo 
odvisno, ali bodo naredili ti mladi korak naprej 
in se bodo ponovno osvobodili zakoreninjenih 
starih prepričanj,ki vladajo tudi v slovenski modi.

OD KOD IDEJA ZA ZANIMIVE UNIKATNE TORBICE IZ USNJA Z 
DODATKOM PLEKSI STEKLA?
V prvi vrsti sem želela narediti kakovostno torbico, 
ki bo na eni strani čistih linij, na drugi pa bogata v 
detajlih in drugačna kot celota, kar mi je na koncu 
uspelo. Torbice so izdelane ročno, iz plexi stekla, 
medenine in francoske čipke. Lahko jih nosimo 
ob posebnih priložnostih, kot so poroke, mature, 
obisk gledališča, ali enostavno kadar se odpravimo 
s prijatelji na večerjo ali pijačo.

PRI OBLIKOVANJU IN ŽIVLJENJU VAS VODIJO RAZLIČNA 
PREPRIČANJA. KATERO LAHKO NAJBOLJ IZPOSTAVITE, JE 
VODILNO? 
V življenju me vodi 7 glavnih prepričanj. Eno 
izmed njih je: »Temeljna značilnost oblikovanja 
je doseči čustven odziv, ne zgolj uporabnost. 
Ljudje se hočejo razlikovati, imeti svojo 
identiteto, obenem pa potrebujejo sanje. Brez 
sanj bi bil svet drugačen, kot ga poznamo, brez 
sanj bi bili uničeni, še predno bi dobro zaživeli!«

ŠE MALO IN BO POMLAD. NAM LAHKO ZAUPATE, KAKŠNE SO 
SPOMLADANSKE MODNE SMERNICE?
Modne smernice se zelo hitro spreminjajo, zato 
bi bolj kot poudarek na modnih smernicah tokrat 
dala na kakovosti izdelkov, ki jih kupujete, in na 
materialih, ki jih imate vsak dan na sebi. Pri nas 
v salonu že leta uporabljamo naravne materiale, 
kot so svila, organski bombaž, bambusova 
vlakna, volna itn. Koža je le naš največji organ in 
če damo na kožo plastiko, se ta dobesedno duši 
v lastnem znoju in potem se čudimo, zakaj smo 
bolni. Pazite torej, kaj kupujete: sama se držim 
načela, da raje kupujem manj, a tedaj kakovostno, 
kar sem opazila pri številnih uspešnih ženskah, ki 
se držijo pregovora: »Nismo tako bogate, da bi 
kupovale poceni.«

V VELENJU IMAMO NAKUPOVALNO SREDIŠČE VELENJKA. 
STE MOGOČE ŽE RAZMIŠLJALI, DA BI TUKAJ ODPRLI MANJŠI 
BUTIK Z MODNIMI DODATKI? 
Velenje je zelo lepo mesto, s prelepo naravo 
in ljudmi, ki držijo skupaj, vendar je trenutno 
ekonomsko stanje, poleg manjših mest, prizadelo 
tudi Velenje, tako da zdaj ni pravi čas za odpiranje 
trgovine z visoko kakovostnimi izdelki, bi si pa to 
zelo želela v prihodnje, saj je Velenje le moj rodni 
kraj, kamor se rada vračam.

STE ŽE OBISKALI NAŠ NAKUPOVALNI CENTER VELENJKA? KAJ 
VAM JE NAJBOLJ VŠEČ?
Seveda sem. Velenjko vedno znova rada 
obiščem, kadar pridem v Velenje. Najbolj všeč 
mi je občutek domačnosti ljudi, počutim se 
dobrodošlo. Tukaj vselej najdem kaj zase in tudi 
najboljšo hrano za svoja kužka. 

IMATE PRECEJ NATRPAN IN RAZNOLIK URNIK, KI VKLJUČUJE 
TUDI VELIKO FIZIČNEGA DELA. KAKO SE NAJRAJE SPROSTITE 
IN ODPOČIJETE? 
Najraje grem v naravo z mojima dvema kužkoma, 
ki me vedno znova spravita v smeh z vragolijami, 
ki jih zganjata. Za psihično in fizično moč pa 
redno vadim jogo in hodim na vodene tečaje 
meditacije. Seveda skrbim tudi za svoj jedilnik. 
Kljub temu, da obožujem okus mesa, ga že več 
kot 12 let ne jem, kar odlično vpliva tudi na moje 
telo in več energije pri umskem delu.

PRED NAMI JE MEDNARODNI PRAZNIK ŽENA – 8. MAREC.  
VERJETNO OB TEJ PRILOŽNOSTI PREJMETE KAR PRECEJ 
POZORNOSTI. TUDI VI MORDA SVOJE BLIŽNJE PREDSTAVNICE 
NEŽNEJŠEGA SPOLA PRESENETITE S KAKŠNO MALENKOSTJO? 
8.marec je zame zelo pomemben praznik; sem 
ženska, ki se borim za svoje pravice in za svojo 
svobodno pot, vsak dan vedno znova in znova. 
Prav je, da se zavedamo, kaj smo ženske dosegle 
v tako kratkem času in kam smo se prebile. Še 
pomembnejše sporočilo pa je, da si moramo med 
sabo pomagati! Vesela in hvaležna sem, da sem v 
svojem življenju spoznala nekaj čudovitih žensk, 
ki mi stojijo ob strani, me podpirajo in da lahko 
to tudi sama vrnem nazaj.

Maja Ferme, prepoznavna mlada oblikovalka iz Velenja, ki s svojimi zamislimi 
nikogar ne pusti hladnega. Potem ko smo jo že dodobra spoznali pri nas, si sloves 
pridno gradi tudi čez mejo. Kot prva Slovenka se je predstavila s samostojno 
modno revijo v New Yorku in nato na številnih modnih revijah doma in v tujini. 
V Ljubljani je odprla lasten butik, kjer izdeluje poročne in večerne obleke ter 
poslovne kostime. Posebno rade po njenih feminilnih večernih toaletah posegajo 
slovenske in tuje zvezdnice. Na modo gleda kot na umetnost in po tem principu 
tudi ustvarja vsa oblačila. Stremi k popolnosti, prav take so njene oblikovalske 
kreacije: popolne.

Maja Ferme s filmsko igralko Monico Bellucci

Foto:Tibor Golob

Razkrivamo  delček življenja  znanih in uspešnih  žensk z  najrazličnejših  področij.

NISMO TAKO BOGATE,  
DA BI KUPOVALE POCENI.
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Enolončnice
AKTUALNO

Najslajše na žlico. 
Pozimi, ko telo potrebuje več energije za ogrevanje, mu pri tem lahko pomagamo 

tudi s toplim obrokom. Namig: privoščimo si priljubljene enolončnice, ki 
sicer slovijo po bolj preprosti pripravi, a nič manj izjemnih okusih. To je odlična 
priložnost, da iz shrambe, zamrzovalne skrinje in kuhinjskih predalov izpraznite 
najrazličnejše zaloge stročnic, zelenjave, žit in drugih sestavin. 

VEČ SESTAVIN, BOLJŠI OKUS

Za enolončnice načeloma velja, da več sestavin 
kot vsebujejo, bolj bogat in poln je njihov okus. 
Pri kuhi je pomembno, da sestavine dodajate 
postopoma –  od tistih, ki se kuhajo najdlje, 
do tistih, ki skoraj ne potrebujejo kuhanja. 
Obogatimo jih lahko s široko ponudbo žit 
(ješprenj, ajda, kvinoja, kamut, …) in stročnic 
(različne vrste fižola in leče, grah, bob, čičerika, 
…), ki so še posebej bogate z vlakninami, kar 
ugodno vpliva na prebavo. Čeprav mnoge 
napenjajo, ne pozabite – z vetrovi se iz telesa 
izločajo tudi škodljive snovi. 

ZAČIMBE, PIKA NA I

Da bo enolončnica razvila pravi okus, je zelo 
pomembna tudi izbira zelišč in začimb, ki jih 
bomo dodali. Za popestritev okusa najpogosteje 
uporabljamo lovor, timijan, majaron, peteršilj, 
poper, sol in kumino. Razmerje in količino 
dišavnic vselej prilagodimo sebi, svojemu okusu 
oz. družinskim željam. Za bolj intenziven okus 
večino začimb in zelišč dodajamo proti koncu 
kuhanja, prav tako z mlinčkom sveže zmeljemo 
poper, ki ga potrebujemo.

HRANA ZA VEČ DNI

Prednost enolončnic je v možnosti, da jih tudi 
čez dan ali dva enostavno pogrejemo in uživamo 
v pripravljenem obroku. To je še posebej 
praktično v današnjem hitrem tempu življenja, 
ko je vsak domač obrok zelo pomemben in 
koristen. Za enolončnice celo pravijo, da so 
naslednji dan še boljše – seveda pa jih moramo 
čez noč hraniti v hladilniku. 

KAJA V OBLAČILIH:
majica S.Oliver 49,99 €
zapestnice Calvin Klein Slowatch 135,00 €
prstan Calvin Klein Slowatch  70,00 € 

GOLAŽ S POLENTO 3,90 € Restavracija Rufra
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MOTOVILEC

Izjemno bogat z magnezijem –  mineralom, ki predstavlja 
učinkovito oporo v stresnih situacijah, pri športu, ustvarjalnem ali 
težkem fizičnem delu.

SPOMLADANSKI JEGLIČ IN TROBENTICA 

Vsestransko uporabna v zeliščni kuhinji. Vsebujeta veliko 
vitamina C. Mlade liste in cvetove pripravljamo v svežih solatah, 
starejše liste kuhamo kot zelenjavo v juhah in prikuhah.

AKTUALNO NARAVNO

Kaj ta čas ponuja narava?

FIŽOLOVA ENOLONČNICA Z AJDOVO KAŠO IN JEŠPRENJEM
Sestavine za 2 osebi:
• por 200 g
• rjav fižol 300 g
• korenček 200 g
• gomoljna zelena 200 g
• česen 8 g
• ješprenj 100 g
• ajdova kaša 100 g
• lovorjev list 2 kosa
• poper 1 ščepec
• sol 1 žlička
• olivno olje 4 žličk
• gladka moka 1 žlička

Priprava:
Ješprenj in ajdovo kašo namočimo v litru in 
pol hladne vode. Po nekaj urah namakanja obe 
kaši pristavimo v isti vodi na ogenj in dodamo 
lovorjev list ter na kocke narezano zelenjavo 
(por, korenček, zeleno). Začinimo s soljo in 
poprom ter kuhamo 10 minut. Nato dodamo v 
lonec še fižol. V kozici segrejemo olje in pražimo 
česen ter moko. Prežganje dodamo v lonec k 
ostalim sestavinam in enolončnico kuhamo še 
10 minut. Če je pregosta, lahko dolijemo malo 
vode ali vode, ki je ostala od kuhanja fižola.

RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  R
EC

EP
T  

RE
CEP

T  RECEPT

Več okusnih receptov na našem 
kulinaričnem portalu:

Za odličen okus enolončnice poskrbi tudi malce olivnega olja, v katerem na 
hitro prepražimo česen, ravno toliko, 

da zadiši. S tem oljem pokapljajte krožnik, preden nadevate jed.Da bo enolončnica še okusnejša,  jo lahko obogatimo tudi  z žlico kisa, vina ali  limoninega soka.

ODLIČNEJŠI OKUS

CAFFE POSITANO 

Prijazno vabljeni na tortice z 140-letno tradicijo, ki si jih lahko prijetno začinite 
s pristno skodelico italijanske illy kave. Medtem se bodo vaši malčki sladkali z 
edinstveno otroško kavo – babyccino, ki jo v kavarni ponujajo edini v regiji!

rdeča kvinoja Alnatura DM 
3,49 €

Jušne kroglice Alnatura DM
1,99 € 

črni mleti poper Kotany Spar 
0,70 € 

oljčno olje Vital Spar 
4,69 € 

fižol v zrnih Spar 
3,99 €

OKUSNO & ZDRAVO



Nordijska hoja
ŠPORT ZA VSE

Sprehod čez pomlad. 

DOMEN V OBLAČILIH:
superge Adidas Prva liga 124,95 €
legice Adidas Prva liga 49,95 €
kratke hlače Reebok Prva liga 25,00 €
majica Adidas Prva liga 69,95 €
vetrovka Regatta Hervis 39,99 € 

Nordijska hoja je ena najbolj 
učinkovitih in varnih telesnih 

aktivnosti ter idealna oblika rekreacije, 
pri kateri ohranjamo vzdržljivost in 
telesno kondicijo. Je enostavna, prijetna 
in primerna za vse starostne skupine. Vse, 
kar potrebujete, je veliko dobre volje in 
primerne palice za nordijsko hojo, ki pa 
niso enake pohodniškim palicam.

KAJA V OBLAČILIH:
majica Adidas Prva liga 27,95 €
pajkice Adidas Prva liga 34,95 €
vetrovka Adidas Prva liga 79,95 €
superge Nike Hervis 69,99€ 
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PO POVODEC V ZOOTIC

Če želite na sprehod odpeljati tudi svojega kužka 
je odlična izbira nove generacije povodca Flexi.

Vabljeni v Zootic

BREZ OVIR IN BREZ OMEJITEV

Nordijska hoja je tako priljubljena, ker se lahko izvaja prek celega leta. 
Najbolj ugodna klima za ta šport pa je od spomladi do pozne jeseni, ko je 
hoja v naravi res čudovita. Ker nas zvabi na svež zrak, je odlično sredstvo 
proti stresu in napetosti ter priložnost za kakovostno druženje, saj se med 
rekreacijo lahko pogovarjate, kar še dodatno doprinese k sproščenosti 
vadbe. 

ALI STE VEDELI

V Nemčiji priznavajo koristnost nordijske hoje v taki meri, da 
zdravstvene zavarovalnice vsakemu posamezniku povrnejo stroške 
udeležbe v osnovnem tečaju nordijske hoje. 

BLAGODEJEN VPLIV NA ZDRAVJE

Pri nordijski hoji razmigamo celotno telo, saj dela približno 90 % mišic. 
Krepi dihalni in srčno-žilni sistem, zmanjšuje bolečine v hrbtu, rokah 
in ramenih. Zaradi daljših korakov, kot pri normalni hoji, in aktivnega 
nihanja rok, prispeva k pokončni drži telesa. Ker ne izvajamo nobenih 
sunkovitih gibov, je možnost poškodb zelo majhna, učinek na zdravje in 
dobro počutje pa izjemen.

Za uživanje na 

svežem zraku izkoristite 

bližnje hribe, ki jih v naši 

okolici ne manjka:  Koželj, 

Lubela, Jakec, Paški Kozjak, 

Radojč itn. Poleg športnih 

užitkov boste uživali tudi v 

čudovitem razgledu.

LO
KA

LNI NAMIG

MUST HAVE
Glavni del opreme za nordijsko hojo so 

pohodniške palice, pri izbiri katerih 
moramo biti pozorni na ustrezno dolžino, 
kakovost materiala, obliko ročaja in zanke ter 
vrsto krpljice.  

Pohodniške palice Hervis
49,99 €

bidon Reebok Prva liga
15,00 € 

ženske rokavice Odlo Hervis 
14,99 € 

moške rokavice Camp Hervis 
25,99 € 

top Reebok Prva liga 
38,00 € 

torbica Hervis
12,00 € 
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Pomlad
KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE 

v otroški omari

MUST HAVE
Za rastoča otroška stopala je zelo pomembna 

kvaliteta izbrane obutve, ki omogoča varen 
korak pri vstopu na vrtiljak življenja. Klasične 
superge so popolna izbira za vsako razigrano 
priložnost!

Pomlad prinaša nove, igrive kolekcije oblačil za naše najmlajše. Kolekcija, polna 
barv, pastelnih odtenkov in radosti bo našim malčkom zagotovo pričarala 

nasmeh na obraz in poskrbela, da bodo brezskrbno uživali v prvih pomladnih 
sončnih žarkih in raziskovanju zunanjega sveta.

ZLATO PRAVILO

Mnogi starši se sprašujejo, kako v prehodnem 
obdobju obleči otroke, da jim je udobno in 
toplo. Pravilo je preprosto – otrok naj bo 
oblečen eno tanko plast več, kot mi. Torej, če 
odrasli nosimo pulover z dolgimi rokavi in 
jakno, moramo malčka poleg oblačil v vozičku 
pokriti še z odejo oz. starejšemu otroku spodaj 
dodatni še eno tanko plast. 

MODA ZA DEKLICE IN ZA FANTE

Letošnji modni trendi za deklice prinašajo 
čudovite potiske na majicah in oblekah, fantje 
pa bodo navdušeni nad ponudbo trendi krojev 
puloverjev in hlač. Veliko bo tudi priljubljenega 
in vsestransko uporabnega džinsa, saj se obeta 
pestra ponudba hlač in brezrokavnikov. Za 
deklice izberite katerega izmed čudovitih 
cvetličnih vzorcev, najmlajši pa se bodo udobno 
počutili v mehkih pajacih za vsako priložnost – 
igro, sprehod ali spanje. 

Lesena 
natikanka v barvah mavrice omogoča obilico zabave in učenja za vašega malčka. Različne barve in oblike omogočajo neskončne možnosti ustvarjanja.      

RA
ZV

IJA
JMO MOŽGANČKE

Superge Nike Mass
31,99 €

BACEK EWAN V TRGOVINI BABY CENTER

Mehka igrača prijetnega videza, z roza sijem in štirimi 
različnimi pomirjujočimi zvoki bo pomagala uspavati 
vašega otroka. Po 20 minutah se samodejno izklopi. 
Igračo lahko z ježki enostavno pritrdite tudi na otroško 
posteljo ali jo vzamete s seboj na sprehod. Ewan vas čaka 
v trgovina Baby Center ali na www.babycenter.si!

VABLJENI V RAJ ZA NAJMLAJŠE!

V Velenjki smo poskrbeli za še živahnejše in 
prijaznejše trenutke za vso družino. Obiščite 
nov igralni park za najmlajše, kjer bodo 
otroci brezskrbno uživali, medtem ko si boste 
vi privoščili sproščen oddih ob kavici ali pa se 
posvetili nakupovanju.

Igrača natikanka Mavrica Baby Center
18,99 €

fantovska srajca Charles Vögele 
9,99 € 

fantovska jakna C&A 
35,00 € 

dekliška jopa Charles Vögele 
12,99 € 

dekliško jeans krilo Charles Vögele 
14,99 € 

balerine različne barve CCC 
11,95 € 
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NE SPREGLEJTE!

S kartico Velenjka do 

različnih ugodnosti!

Velenjka kartica je kartica zvestobe, ki vam v nakupovalnem  

centru Velenjka prinaša dodatne ugodnosti ob nakupih.

Na glavnem vhodu centra je postavljen čitalec kartic ugodnosti.  

Ob obisku kartico poskenirate in prejmete kupon dnevnih  

ugodnosti posameznih prodajaln. 

Kako dobite kartico zvestobe?

Preprosto in hitro. Oglasite se na info točki,  

izpolnite brezplačno pristopno izjavo  

in dobite svojo Velenjka kartico  

ter prvo presenečenje:  

z naslednjim obiskom v Velenjki  

prejmete brezplačno kavo!

S kartico Velenjka do 

različnih ugodnosti!

Z Velenjka kartico do brezplačne vstopnice za koncert ob dnevu žena! 
Več o nagradni igri si preberite na spletni strani Velenjke.
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