
Obsah čísla

 v nákupním i zábavním 

Od konce listopadu se všichni budeme setkávat s postavičkou klokánka, nového maskota, který bude naším průvodcem
po nákupním i zábavním Centru Černý Most. Je tu pro vás, jak pro malé, tak velké návštěvníky, aby vám zpříjemnil nejen
nákupy, ale také všechny zábavné, kulturní, oddechové a sportovní aktivity, které pro vás připravujeme. Zároveň bude
představovat novou image celého centra. Když se řeklo Centrum Černý Most, chyběla tu konkrétní věc, s níž jste si je
mohli ztotožnit. Od listopadu už to nebude platit, neboť klokánek na této adrese bude pravidelně přítomen.

 

Moravská vína

Setkání přátel dobrého vína v rámci semináře "Vína z celého světa" se opět koná 18. listopadu od 20.30 hod. Návštěvníci budou mít
možnost ochutnat vína z proslulé čejkovické oblasti. Moderátory budou Pavel Pastorek, ředitel a místopředseda Templářských sklepů
Čejkovice, a jejich obchodní ředitel Jan Lukáš. Vstupenky na setkání jsou v prodeji v informačním centru pořadatele - Hypermarketu
GLOBUS.

Prodloužená otvírací doba

Od listopadu do konce roku prodlužuje hypermarket GLOBUS svoji prodejní dobu do 23 hodin. Pokud se i další nájemci rozhodnou
prodloužit prodej, dozvíte se to přímo v jejich prodejně nebo na webové stránce CČM.

Produktové noviny

Nebudeme daleko od pravdy, když si zarýmujeme: produktové noviny do každé rodiny. Vyjdou 15. listopadu (s platností do 23. 11.)
jako součást deníku Metro a zároveň je samostatně dostanou obyvatelé spádové oblasti a celé Prahy 14 do svých domovních
schránek. Krom toho budou po dobu platnosti k nahlédnutí na webové stránce CČM. Zopakujme si, že poskytují nejúplnější informace
o prodejních aktivitách a dění v celém komplexu CČM.

Hřejivé kožešinové pohlazení

Kdo by mu odolal v sychravých podzimních dnech a blížící se zimou! Kožešiny Trutnov po celkové rekonstrukci, která výrazně
prosvětlila i zútulnila její prodejní interiér, nabízí jak dámské, tak pánské kožichy z umělé i přírodní kožešiny, kožešinové čepice, dětské
kožíšky, kabelky a další módní doplňky.

Dětský koutek

Třetí sobota v měsíci již pravidelně patří dětem. Nejinak tomu bude 15. listopadu, kdy během zábavného odpoledne můžete své děti
svěřit péči vychovatelek dětského koutku Time out a v klidu se věnovat nákupům.
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Orsay v CČM

V listopadu bude v pasáži nákupního centra otevřena prodejna světoznámé firmy Orsay, která je synonymem pro aktuální top
trendovou módu pro dívky mezi 15 až 25 lety (tzv. teens a twens). Firemní filozofie vychází ze snahy podchytit v zárodku veškeré módní
trendy jak na ulici, tak na módních molech s cílem dosažení optimálního poměru mezi aktuální módou, nabídkou, servisem, kvalitou a
cenou!

Narozeniny Centra Černý Most

Na listopad připadá již 6. výročí otevření nákupního centra a 3. výročí uvedení do provozu zábavního centra CČM. Obě tato výročí
oslavíme velkolepě a společně poslední listopadový víkend (29.- 30. 11.). Kromě jiného na vás čeká velká karnevalová show s
výrobou masek a možná přijde pozdravit všechny návštěvníky včetně nového maskota živý klokan.

Veškeré informace o aktivitách nákupního a zábavního CČM najdete na: www.centrumcernymost.cz

komerční stránku ve spolupráci s CČM připravil: šéfredaktor Listů Jaroslav Šmíd

http://www.centrumcernymost.cz/

