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Dětský koutek

Každou třetí sobotu v měsíci již pravidelně patří dětský koutek Time out programům pro děti. Příjemné místo k hrám zde ale děti
nacházejí každý den, a zatímco je svěříte do péče vychovatelek, můžete se v klidu věnovat nákupům.

Klokaní víkendy

Během celého prosince se všichni návštěvníci nákupního i zábavního centra budou setkávat s naším novým maskotem Klokánkem,
který bude vaším milým průvodcem při nákupech i chystaných zábavních akcích a programech v celém CČM.Dětský koutek byl prvním
místem, kam hned po svém příchodu zavítal, aby se pozdravil s dětmi, nový maskot CČM.

Vánoční výzdoba v pasáži nákupního centra CČM.

 

Mikuláš
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K začátku prosince neodmyslitelně patří tradice spojená s příchodem Mikuláše, čerta a anděla. Ani v CČM tomu nebude jinak a jeho
návštěvníci se mohou těšit na setkání s Mikulášem v pátek 5. 12. od 15 do 17 hod. v nákupním centru.

Vánoční koncerty

Jako v předešlém roce vystoupí v CČM dětský pěvecký soubor MČ Praha 14 Pueri et Puellae XIV a zpříjemní návštěvníkům nákupního
i zábavního centra předvánoční chvilky.

Nákupní centrum - 10. 12. a 17. 12. od 17.00 do 19.00
Zábavní centrum - 9. 12. a 18. 12. od 17.30 do 19.30

Světoznámé Orsay v CČM

V listopadu byla v pasáži nákupního centra otevřena prodejna světoznámé firmy Orsay, která je synonymem pro aktuální top trendovou
módu pro dívky a ženy 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.

Produktové noviny

Tentokrát bude jejich předvánoční nabídka díky většímu formátu mnohem pestřejší. Vyjdou jako příloha deníku Metro v pátek 5. 12. s
platností nabídky slev, kupónů a speciálních cen na zboží nájemců CČM do 14. 12. Obyvatelé spádové oblasti a celé Prahy 14 je
dostanou do svých domovních schránek. Krom toho budou po dobu platnosti k nahlédnutí na webové stránce CČM.
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Veškeré informace o aktivitách nákupního a zábavního CČM najdete na: www.centrumcernymost.cz

http://www.centrumcernymost.cz/

