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AKTUÁLNĚ
INZERCE

take it oN toGetHeR

aktuálně
BoHemia Sekt
BiotHeRm - BlUe tHeRaPY

Nevzdávejte se svých požitků
- nealkoholický Bohemia Sekt
Výjimečný požitek z přípitku
sklenkou sektu si teď můžete
dopřát v každé situaci.
Z nealkoholického Bohemia
Sektu jsme šetrně
odstranili alkohol
tak, aby neztratil
nic ze své
výjimečné chuti.

S POUHÝMI 20 % ZNÁMEK
STÁRNUTÍ NELZE BOJOVAT. 80%
LZE VIDITELNĚ NAPRAVIT. Ošetření
pleti zaměřené na boj se známkami
stárnutí nabízí trojitý účinek při
odstraňování vrásek a pigmentových
skvrn i při zpevňování pokožky. Stírá
nahromaděné příznaky stárnutí
a dodává pleti mladší vzhled.

Je to o emoCíCH!

Pozn. na obrázku boty LYDC London,
1299 Kč.

Nová dámská sportovní kolekce
adidas v sobě spojuje špičkové
technologie, funkční materiály,
pohodlné střihy a ženský design.
Se skvělými produkty zbývá už jen
krok ke zdokonalení, při kterém vám
pomůže i nový projekt adidas women
all sports team, který má za cíl spojit
všechny milovnice cvičení. Připojte
se na www.adidaswomen.cz
a vyhrajte zájezd pro dva do
tréninkové akademie adidas v Brazílii.

Take it on together!
Vždyť ve dvou se to lépe táhne!

■ Žádáme o dodání fota samostatného produktu + text 30 slov.
■ V tomto speciálním projektu nejsou používána loga (pouze na výrobcích).
■G
 rafická úprava a font písma je zcela na vydavatelství,
klient korekturuje text + použití správného fota.
■ Rozlišení obrázků musí být 300 dpi.
■ K lientovi je umožněno připomínkovat graf.náhled 2x.
Poté bude otištěna poslední verze inzerce.
■ Data přijímáme na těchto nosičích:
Na CD, uložená na FTP (na vyžádání umožněn přístup), nebo stažená
z FTP serveru klienta.

Hola Hola, škola volá

WWW.Zoot.CZ
Online obchod s módou, doplňky
a home dekorem. Sledujeme trendy
a přitom je pro nás důležitá i cena. Více
než 200 fashion brandů na jednom
místě. Speciální kolekce a OOlovky dne
pro ženy i muže, ZOOT.cz se vyplatí
sledovat denně. Pokud vám objednané
zboží nesedí, můžete jej do 30 dnů
vrátit zdarma a ZOOT za vás zaplatí také
poštovné zpět. Nově výdejní místo
v centru Prahy. Nakupujte
online a udělejte
si radost i cenou!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE DODÁVANÝCH DAT

Dosud nemělo žádné jiné Volvo tak
dynamicky stylizovanou karoserii. Ověříte
si to již během první jízdy, kdy se za vámi
bude otáčet celá ulice. A bude vám
bezmezně závidět nejen první airbag
pro chodce na světě, který bezpečnost
povznáší na novou úroveň, ale také displej
se třemi barevnými schématy. Nebo
průhlednou řadicí páku s exkluzivní 3D
iluzí a širokou nabídku režimů ambientního
osvětlení. Či samotné jízdní vlastnosti,
s nimiž si užijete maximální komfort
i sportovní jízdu. Žádný jiný automobil zatím
nebyl tak komplexní. A dosud žádný nebyl
zaměřen výhradně na vás!
Objednejte si svou testovací jízdu
u jednoho z autorizovaných dealerů
na stránkách www.volvocars.cz.

(UKÁZKA INZERCE)

Neseďte doma, pojďte se zdokonalit!
Jazyková škola Channel Crossings nabízí
dětem i dospělým v podzimním semestru
13 jazyků v téměř 200 kurzech. Učte se
s námi anglicky, německy, francouzsky,
italsky, ale klidně i řecky, čínsky nebo
portugalsky. Novinka: anglická družina pro
děti 1.–5. tříd! Rozpis kurzů najdete na
www.chc.cz/rozvrh.

web: www.chc.cz
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
Channel Crossings, Lazarská 8, Praha 2
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