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Pohodové léto s nákupním i zábavním CCM

Pirátem v moři balonků

Neváhejte navštívit se svými ratolestmi dětský koutek v Centru Černý Most.

Děti se tu rozhodně nudit nebudou, jako mávnutím kouzelného proutku se promění v malé piráty, brázdící světové oceány. Našich
služeb mohou bezplatně využít všichni oslavenci, ať už právě slaví svátek nebo narozeniny. Novinkou jsou návštěvy dětí mladších tří let
s doprovodem dospělé osoby. Takže hurá, balonkové moře čeká i na vaše děti.

Dětský koutek najdete v 1. patře nákupního centra. Centrum Černý Most je otevřeno denně od 9 do 21 hodin.

Cenové letní překvapení CČM

Letní produktové noviny CČM

cíl - upozornit na nejvýhodnější letní cenové nabídky vybraných nájemců
budou vycházet každý měsíc, vždy třetí týden v měsíci (po vzoru produktových novin Globusu či Gigasportu)
obyvatelé Prahy 14 je najdou ve svých schránkách (20. 6., 18. 7. a 15. 8.)
děkujeme za ohlasy - k zaslání do redakce Listů Prahy 14

Víte, jak se o dění v CČM dozvíte nejrychleji?

Pro ty, kteří i o prázdninových měsících budou muset zůstat v Praze, chystá jak nákupní, tak i zábavní centrum řadu speciálních
nabídek, letních promo akcí, o kterých se můžete dozvědět velmi rychle a v dostatečném předstihu prostřednictvím we- bových stránek
CČM, na adrese

www.centrumcernymost.cz.

Navštivte letní CČM - naše tipy

Jistě lákavou prázdninovou nabídku pro vás přichystala prodejna francouzské přírodní kosmetiky Yves-- Ro- cher: Všichni její zákazníci
při nákupu nad 199 Kč dostanou zajímavý letní dárek - plató formiček na led.

Otevřeli jsme pro vás novou kavárnu Coffeeright v pasáži nákupního centra. Nejen nadmíru ochotná obsluha, ale i velmi široká nabídka
desítek druhů kávy, koktejlů, přírodních ovocných šťáv a frapé učiní z vaší nákupní návštěvy příjemnou událost.

Happy úterý v zábavním centru - i o prázdninách!

Zábavní centrum Černý Most připravilo pro své zákazníky speciální akci "Happy day je úterý". Každé úterý mohou návštěvníci
Zábavního centra využít balíček zlevněných vstupenek, slev, dárků a bonusů, mj. zahrnující zlevněné vstupenky do Village Cinemas,
vstupné do Factory Pro či slevy na mobilní telefony v obchodě Phone Land. Zábavní centrum tak vychází vstříc svým zákazníkům a
nabízí jim možnost strávit zde příjemný den plný zábavy, sportu, nakupování a dobrého jídla.
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Loučíme se s prázdninami

Může se zdát zvláštní na začátku prázdnin informovat i o akcích, kterými se naše centrum s prázdninami bude loučit, ale díky letnímu
dvojčíslí Listů Prahy 14 je to namístě. Proto...

Trénuj a buď nejrychlejší pilot

vstup do nového školního roku
14denní závodění na obří autodráze
nákupní centrum - od 25. srpna do 7. září

Hopsááá víkend

28. a 29. srpna
přijďte si zahopsat na obří trampolíně

stránku připravila redakce společně s CČM


