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Mesevilág Kiállítás

VÉRADÁS

Újra kuponnapok!

Szeptember 7. és 23. között beköltözik a mesevilág a Fórumba.
Legyen Ön is részese a kalandnak
– sárkánnyal, hableánnyal és egyéb
csodás lényekkel is találkozhatnak a
kíváncsi nézelődők.

Őrületes kedvezmények a
Fórum üzleteiben! Keresse Ön is hostesseinket a
kedvezményre jogosító
kuponokért, és indulhat is a
vásárlás! Shoppingra fel!

Neked csak 20 perc,
másnak egy Élet!
Mentsük meg közösen
mások életét.
Szeptember 7-én
találkozunk!

Kedves Olvasó!
10 évesek lettünk! 10 éves lett a Fórum Debrecen!
Még, ha első hallásra meglepőnek is
tűnik, bizony immár a 10. születésnapunkra készülünk idén ősszel. Talán
nem csak számunkra, hanem a nap
mint nap betérő vásárlóink számára
is hihetetlen ez a kerek évforduló. A
Fórum Debrecen Bevásárlóközpont
a nyitás óta eltelt 10 évben számos
olyan rendezvényt és akciót mutatott
be, amelyre mindenki szívesen emlékszik vissza. Debrecen belvárosának
szívében a központ méltón vált az
évek alatt olyan találkozási ponttá,
ahol mindenki jól érezheti magát
kortól függetlenül. Születésnapunkat
szeptember elejétől egy 10 hetes nyereményjátékkal szeretnénk megünnepelni a vásárlóinkkal. Érdemes lesz
tehát figyelemmel kísérni a részleteket, hiszen a születésnapi forgatag
során bárkinek lehetősége lesz megnyerni a számos nyeremény egyikét.

Átányi Ajtony center-menedzser

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

Megközelíthető az alábbi
tömegközlekedési eszközökkel:
11-es, 15/15Y-os,
22-es, 24-es és 43-as
autóbuszokkal,
a 3-as és a 3A jelzésű
trolibuszokkal,
valamint az 1-es és 2-es
villamossal.

A Parkolóház
hétfőtől szombatig:
06:00-20:00,
vasárnap 09:00-20:00
óra között várja Önöket!

A Fórum Debrecen immár tíz éve a régió vezető bevásárlóközpontja. A vásárlók
hazai és nemzetközi világmárkák széles kínálatából válogathatnak, a kiváló éttermek és
kávézók pedig hozzájárulnak a
tökéletes kikapcsolódáshoz.
A Fórum mára egyet jelent a divattal, hiszen az üzletek között a legnagyobb divatmárkák képviseltetik
magukat.
Az eltelt tíz évben számos olyan
rendezvényt és akciót mutattunk
be, amelyekre mindenki szívesen
emlékszik vissza. Debrecen szívében a bevásárlóközpont méltón
vált az évek alatt olyan találkozási

ponttá, ahol mindenki jól érzi magát – kortól függetlenül. Az elmúlt
években több sporteseményt izgulhattunk végig együtt, és önfeledten
szurkoltunk kedvenc csapatunknak. Ezeket a pillanatokat szeretnénk most megköszönni a vásárlóknak.
Ezért szeptember elejétől egy tízhetes nyereményjátékkal ünnepeljük
meg a jubileumot. A játék során
minden héten kisorsolunk majd egy
1 millió forint értékű Fórum Vásárlási Utalványt. A játék részletes leírását megtalálják weboldalunkon:
www.forumdebrecen.hu.
Az új évszak beköszöntével újra
kuponnapokkal kedveskedünk –
az információs pultnál is beszerez-
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Az Ön
kényelméért!

eszükbe, milyen volt gyermekként
önfeledten játszani. Találkozhatnak majd egy-egy ismert mesefigurával, farkasszemet nézhetnek a
háromfejű sárkánnyal – félelemre
azonban semmi ok, hiszen a kiképzés végére igazi hőssé válnak a kis
lovagtanoncok. Azok se maradnak
ki a jóból, akiket a sellők világa
érdekel, ők egy csodálatos kompozícióban válhatnak részeseivé Ariel világának. De nem szeretnénk
minden meglepetést elárulni, jöjjenek el, és kalandozzanak velünk!
Születésnapi nyereményeső, kuponnapok és Mesevilág – ezekkel
várja Önöket a Fórum szeptemberben!

Nyerj egy Citroën
C3 Aircross
SUV
autót!

FÓRUM
ŐSZI
KUPON
NAPOK

120
üzlet

D

hető kuponokkal akár tízezreket
is spórolhatnak az iskolakezdés
időszakában. Érdemes ezt a néhány napot váráslásra szánni, hiszen hihetetlen kedvezményekkel
készülnek az akcióban résztvevő
üzletek. Most kedvezményes áron
juthat hozzá a legrendibb őszi-téli
ruhadarabokhoz, amelyek nem hiányozhatnak idén a gardróbból.
Természetesen a gyerekekre is gondolunk: szeptember 7-től elrepítjük
őket Mesevilágba! Az interaktív kiállításon a lányok megtanulhatják,
milyen a hercegnők élete, a fiúk
pedig lovagi tornán vehetnek részt.
Merüljenek el a fantázia világában,
a felnőtteket is arra szeretnénk
buzdítani, hogy egy percre jusson

Nyitvatartás
hétfő-szombat:
vasárnap:

09:00-20:00
10:00-18:00
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Boldog szülinapot Fórum!
Átányi Ajtonnyal, a Fórum centermenedzserével beszélgettünk az elmúlt tíz
évről és arról, hogy a jubileum alkalmából
egy fantasztikus nyereményjátékkal is várják a vásárlókat.
– Hogyan gondol vissza az elmúlt tíz évre?
A nyitás óta eltelt tíz év nagyon mozgalmas volt,
és gyakorlatilag csak úgy elszaladt. Számomra
is hihetetlen, hogy már tízéves lesz a Fórum
Debrecen Bevásárlóközpont. Szinte csak pozitív visszajelzéseket kaptam a környezetemből: a
partnerektől, a kollégáktól és a barátoktól, úgyhogy nagy örömmel gondolok vissza az eltelt
évekre.
– Mire a legbüszkébb a Fórum
Bevásárlóközpont fennállása óta?
A Fórum a tíz év alatt egyfajta fogalom lett
Debrecenben. Ennek a fejlődő, dinamikus városnak szüksége van egy ilyen minőségű központra, és büszke vagyok arra, hogy a Fórum
lett ez a hely.
– Mi változott a tíz év alatt?
Az első pár év a bevásárlóközpont bevezetésével, megszerettetésével telt, hiszen tudjuk,
hogy Debrecen szeretetéért meg kell küzdeni.
Az elmúlt pár évben már arra fókuszáltunk,
hogy olyan programokat szervezzünk, amelyek
folyamatosan fenntartják vásárlóink érdeklődését, továbbá próbáltuk úgy optimalizálni az
üzletek kínálatát, hogy az maximálisan megfeleljen a változó igényeknek.
– Melyik program, interaktív kiállítás volt
emlékezetes az Ön számára?
Sokat tudnék említeni, de talán a nem olyan rég
megrendezett A tenger világa című kiállítás volt
a legemlékezetesebb számomra. Több mint egy
év munkája volt abban, hogy rájasimogatóval és
pirája-akváriummal egészítsük ki az egyébként
is érdekes kiállítást, de minden perc megérte,
hiszen rengetegen voltak kíváncsiak rá. Büszke
vagyok arra is, hogy ilyen program korábban
Magyarországon még nem volt bevásárlóközpontban.
– Milyen meglepetéssel készülnek a
vásárlóknak a születésnap alkalmából?
Rendhagyó születésnapot tervezünk hatalmas nyereményekkel! Szeptember 3-án indul

tízhetes nyereményjátékunk, ahol tíz héten
keresztül minden pénteken kisorsolunk a 10
ezer forint felett vásárlók között egy 1 millió forint értékű Fórum Vásárlási Utalványt,
amelyet a következő csütörtökig költhetnek
el a szerencsés nyertesek. Úgyhogy mindenkit
arra buzdítok, már most találja ki, mire költene el egymilliót! A fődíj, egy Citroen C3 SUV
2018. november 10-én talál gazdára. Itt az az

érdekesség, hogy csak az nyerheti meg, aki jelen van a sorsolásnál, úgyhogy megéri majd
benézni hozzánk!
– Ön mire költene el egy 1 millió forint
értékű vásárlási utalványt?
Erre több ötletem is van. Mindenképp vásárolnék
valamilyen műszaki tárgyat – talán egy új számítógépet –, felfrissíteném az őszi outitemet a ruha- és

cipőüzletekben, végül pedig biztosan választanék
egy pihentető utazást a nagy karácsonyi hajtás előtt.
– Hogyan tervezik a következő 10 évet?
Továbbra is azon dolgozunk, hogy még
újabb, még frissebb márkákat hozzunk be a
centerbe. Izgalmas programokat, rendezvényeket is ígérhetek, amelyek miatt a vásárláson túl is megéri majd eljönni hozzánk.

Születésnapi forgatag a Fórumban
Értékes nyereményekkel, folyamatos akciókkal és színes programokkal
várjuk továbbra is vásárlóinkat.
Idén tízéves a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont, a neves jubileum alkalmából pedig hatalmas meglepetéssel készülünk vásárlóinknak. A
Fórum több egy hagyományos üzletközpontnál:
a mintegy 30 ezer négyzetméteren található közel 120 üzlet mellett érdekes programok és kiváló
szórakozási lehetőségek is várják a látogatókat. A
centerbe érkezők a nemzetközi és világmárkák
széles kínálatából vásárolhatnak, a kiváló éttermek és kávézók pedig hozzájárulnak a tökéletes
kikapcsolódáshoz. A Fórum ma már egyfajta találkozási pontként is funkcionál, ahová szívesen
térnek be az emberek. Elmondható, hogy az elmúlt évtizedben nemcsak a debreceniek, hanem
a régió lakóinak is kedvelt helyszínévé vált.
A nyitás óta eltelt tíz esztendőben a Fórum számos olyan rendezvényt és akciót mutatott be,
amelyeket a vásárlók mindig örömmel fogadtak.
Fiatalok, idősek, családok egyaránt szívesen térnek be a város szívében található épületkomplexumba, mely folyamatosan pezsgő és mozgalmas programokat kínál, interaktív tárlatai pedig
mindig nagy népszerűségnek örvendenek.

BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT!

Nyerjen heti 1 millió forintot vagy egy álomautót!
A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont szeptember elejétől egy tízhetes nyereményjátékot
indít, hogy együtt ünnepelhessen a vásárlóival.
A bőséges nyereményözön és az attraktív fődíj
mellett továbbra is izgalmas rendezvényekkel és

hatalmas akciókkal kedveskedik majd a vásárlóinak. A nyereményjátékban azok vehetnek részt,
akik 10 ezer forint felett vásárolnak – a vásárlást
igazoló blokk ellenében valamennyi játékos egy
nyereményszelvényt kap. Ezzel indulhatnak a
heti 1 millió forint értékű Fórum Vásárlási Utal-

ványért, amit 9 héten keresztül péntekenként
sorsolunk ki. A 10. hét tétjét emeljük: az 1 millió
forint mellett a nyertes egy álomautót is kap: egy
Citroen C3 Aircrossnak is a boldog tulajdonosa
lehet.
A promóció első kilenc hetében tehát minden

pénteken kisorsolunk 1 millió forint Fórum vásárlási utalványt.
A nyertesek egy igazi shoppingnapot tölthetnek el a Fórumban, ahol az érkezésük után
stylistunk segíti majd őket a választásban, hogy
az élmény igazán exkluzív legyen.
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1.

1. FRUZSI:

2.

KARDIGÁN MAGENTA
9990 FT
NADRÁG C&A
3990 FT
TÁSKA PROMOD
5995 FT
CIPŐ VAGABOND
29 990 FT
NYAKLÁNC ART’Z MODELL –
CANGO&RINALDI
28 900 FT
KARKÖTŐ ART’Z MODELL –
CANGO&RINALDI
25 900
FT

3

3. FRUZSI:

4.

3.

PÓLÓ NEW YORKER
SZOKNYA NEW YORKER
TÁSKA NEW YORKER
CIPŐ TAMARIS

2990 FT
5390 FT
6590 FT
19 990 FT

4. VIVI:
KABÁT MANGO
27 995 FT
FELSŐ NEW YORKER
1590 FT
NADRÁG NEW YORKER
4990 FT
TÁSKA NEW YORKER
6590 FT
CIPŐ SALAMANDER
32 990 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 6490 FT

2. LILI:
KABÁT MANGO
35 995 FT
FELSŐ NEW YORKER
4190 FT
SZOKNYA NEW YORKER
4190 FT
TÁSKA NEW YORKER
4190 FT
CIPŐ VAGABOND
29 990 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 6490 FT

Fedezze fel az ･sz szépségeit!

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

Új trendeket hoz az ősz, ám a régi klasszikusokat sem kell elfelejtenünk. Öltözzön tetőtől talpig stílusosan
szeptemberben is!
A hidegebb hónapokban olyan vagányabb színeket is viselhetünk, mint például a mustár. Ez a szín, ahogy a szetteken is látható, kitűnően
kombinálható a kékkel és annak minden árnyalatával. Önt is a lemenő napra és az ég kékjére emlékezteti?
A szoknyát sem kell mellőznünk, ahogy ez a mályva színű összeállítás is mutatja, egy vastagabb harisnyával bátran viselhetjük. Játszhatunk
a formákkal, modellünk mályvás öltözetében a csíkos nadrág, a kockás kabát és a virágos kiegészítő találkozik egymással – a formák kombinálása szinte vonzza a tekinteteket.
A bordó az igazi dívák színe, egy kis feketével megbolondítva elnyeri minden divatimádó szívét. A bőrdzseki pedig még hangsúlyosabbá
teszi, ezzel a szettel igazán ki lehet tűnni a tömegből!
A természetességet kedvelő hölgyekről sem feledkeztünk meg, hiszen ez a két zöld szett maga a lágyság és a báj. A virágmintás ruha pedig
a legjobb befektetés lesz a szezonban!
A fotókat Porció Norbert, a Tri Lite Stúdió fotósa készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

5.

6.

7.

5. LILI:
KABÁT C&A
12 990 FT
PÓLÓ NEW YORKER
2590 FT
NADRÁG C&A
5990 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 3990 FT
CIPŐ ART’Z MODELLCANGO&RINALDI
62 900 FT

9.

9. GRÉTI:
RUHA MANGO
13 995 FT
CIPŐ PROMOD
12 995 FT
FÜLBEVALÓ BIJOU BRIGITTE 4990 FT
TÁSKA ART’Z MODELL –
CANGO&RINALDI
69 900 FT

8. VIVI:

6. GRÉTI:
RUHA TALLY WEIJL
7995 FT
TÁSKA SALAMANDER
32 990 FT
CIPŐ CCC SHOES & BAGS 22 900 FT
NYAKLÁNC ART’Z MODELL –
CANGO&RINALDI
25 900 FT
KARKÖTŐ ART’Z MODELL –
CANGO&RINALDI
22 900 FT

7. VIVI:
FELSŐ C&A
SZOKNYA TALLY WEIJL
CIPŐ CCC SHOES & BAGS
GYŰRŰ BIJOU BRIGITTE

8.

4990 FT
6995 FT
7390 FT
1990 FT

KABÁT MANGO
17 995 FT
BLÚZ PROMOD
3995 FT
NADRÁG PROMOD
8995 FT
CIPŐ MANGO
9995 FT
FÜLBEVALÓ BIJOU BRIGITTE 3990 FT
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SZÜLETÉSNAPI NYEREMÉNYES､!
ÖN MIRE KÖLTENE 1 MILLIÓ FORINTOT? SZEPTEMBERTŐL 10 HÉTVÉGÉN ÁT KISORSOLUNK EGY-EGY SZERENCSÉST, AKI ELKÖLTHET EGY 1 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ FÓRUM VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT. MIT KELL TEGYEN, HOGY
ÖN LEGYEN A SZERENCSÉS? VÁSÁROLJON 10 EZER FORINT FELLET
FELLETT, TÖLTSE KI NYEREMÉNYSZELVÉNYÜNKET AZ
L, ÉS BÍZZON FORTUN
NA K
KEGYELMÉBEN!
INFORMÁCIÓS PULTNÁL,
FORTUNA

N､KNEK AJÁNLJUK:

CSIZMA
SALAMANDER 44 990 FT

KABÁT VIRGINIA
19 990 FT

HÁTIZSÁK SALAMANDER 49 990 FT

PULÓVER
PROMOD
5995 FT
HIDRATÁLÓ
PERMET MAC –
DOUGLAS PARFÜMÉRIA
6600 FT

PARFÜM JIMMY CHOO ILLICIT (40 ML) –
DOUGLAS PARFÜMÉRIA 16 300 FT

TÁSKA
CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
79 900 FT

RUHA C&A 8990 FT

OKOSTELEFON
SAMSUNG GALAXY A8 –
SAMSUNG EXPERIENCE STORE
139 990 FT

SPORTCIPŐ HUMANIC 18 990 FT

INES DE LA FRESSANGE - SOPHIE GACHET:
ROBOTGÉP BOSCH-MUM58920 –
PÁRIZSI SIKK - SZÓRAKOZTATÓ
MEDIA MARKT 76 994 FT
STÍLUSKALAUZ A FRANCIA DIVAT NAGYASSZONYÁTÓL,
ALEXANDRA KIADÓ, LIBRI 4999 FT

Törökország, Törö
Side-Manavgat

k Riviéra,

rld Resort & Spa
SunConnect Sea Wo
, 7 éj, A2A,
20.
Indulás: 2018. 09.
2f
sok
Uta
,
ive
lus
inc
All
FT
412 167

ROLLER HERVIS 21 999 FT

FARMER GAS 45 900 FT

BŐRÖND MONARCHY 44 990 FT

FÉRFIAKNAK AJÁNLJUK:

HOVERBOARD MEDIA MARKT 69 999 FT
BILL CLINTON - JAMES PATTERSON:
AZ ELNÖK ELTŰNT,
21. SZÁZAD KIADÓ. LIBRI 3990 FT

LAPTOP LENOVO Y720 –
MEDIA MARKT 449 999 FT

ISO WHEY ZERO BIOTECHUSA 4790 FT

ÓRA FOSSILSMARAGD ÓRA-ÉKSZER
42 900 FT
FARMER GAS 37 900 FT

POLÓ C&A 2490 FT

BICIKLI KTM – HERVIS 369 999 FT

Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

KABÁT C&A 17 990 FT
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MESÉS ÁLMOK ÚTJÁN
Sok gyermek merül el a mesék világában, hiszen az izgalmas és kalandokkal teli világ ámulatba ejti őket.
A tündérmesék főszereplőivé szeretnének válni,
akik az Óperencián túl élnek. Egy olyan világban,
amely tele van tündérekkel, koboldokkal, óriásokkal, törpékkel, no és persze királylányokkal és hercegekkel. A mesék különleges világa beszippantja
a lurkókat, így nem meglepő, ha a legtöbbjük minél több időt szeretne tölteni ebben a mesevilágban. Hiszen ki ne vágyna csodálatos, boldog és
gondtalan életre? Akarhat-e többet egy kislány,
aki legbelül nagyon jól tudja, ő bizony királylánynak született. Vagy elképzelhet-e mást egy kisiú,
mint hogy ő is egy nap becsületes, bátor és erős
férivá válik. Ám ahhoz, hogy minden szép véget
érjen, a hercegnek többnyire meg kell mentenie a
királylányt.

Masni és fodor
Fidres-fodros ruhaköltemények, csillogó cipellők,
fényes korona – a legtöbb kislány arról ábrándozik, hogy egy csodaszép napon királylány lesz,
akiért hófehér paripán jön el a herceg, hogy az
idők végezetéig szerelemben éljenek. Illegnekbillegnek a tükör előtt édesanyjuktól elcsent ruhákban, rúzst kennek a szájukra, s belebújnak a
magas sarkú cipőbe. Szeretik, ha mindenki rájuk
igyel, imádnak a középpontban lenni. Páratlan
szépségük mindenkit rabul ejt.
Ám sokan azt hiszik, hogy egy királyi család élete
csak pompából és ragyogásból áll, pedig nagyon
fontos illemszabályokat is be kell tartani. Nézzük,
mit is mond az illemtan, mire érdemes igyelni.
Ahhoz, hogy bárkiből is királylány válhasson,
emelt fővel kell járnia, ám a gőgösséget messziről
el kell kerülnie. Egy királylány mindenekelőtt egy
igazi hölgy, éppen ezért hölgyként is kell viselkednie, nem szabad kényeskednie. Nem duzzog, nem

sértődik meg, és nem hordja fenn az orrát. Illedelmes a felnőttekkel és szót fogad a szüleinek. Gyönyörű hajkoronáját mindig ápoltan
hordja, rakoncátlan fürtjeit selyemszalaggal
köti át. Mivel az estélyek és a bálok meghatározó események az életében, így kitűnően
táncol.

Halált megvet･ bátorsággal
S milyen a herceg? Természetesen magas,
kék szemű, rendkívül jóképű, erős, bátor és
önfeláldozó. Talán a külsőségektől ma már
el lehet tekinteni, viszont fontos, hogy egy
igazi herceg, ha kell, a félelmetes sárkány
karmaiból is kimenti szerelmét, akiért mindent megtesz, akit minduntalan a tenyerén
hordoz. Aki segít a bajbajutottakon, a jókat
megvédi a gonosztól, támogatja az elesetteket és megvédi a nőket. Minden herceg egy
vérbeli lovag, aki valamilyen emberfeletti
hőstett árán nyeri el méltó jutalmát: a királylány kezét.
A kisiúk álma, hogy bátor hősök legyenek, akikre mindenki felnéz. Mivel nagyon
erősek, az sem okoz nekik gondot, ha meg
kell küzdeni bármilyen mesebeli szörnnyel,
könnyedén elbánnak akár a hétfejű sárkánynyal is. Kardot rántanak, s ha kell, harcba indulnak. Páncélt, sisakot és pajzsot viselnek,
s halált megvető bátorsággal küzdenek meg
az ellenféllel.
Természetesen a valóság teljesen más, mint
egy mese, de egy gyermeknek hagyni kell,
hogy önfeledten álmodozhasson. Hiszen,
habár a valóságban nem tör az életükre
sárkány és nem egy kastélyban élnek, talán
soha nem is jutnak el egy bálba, a iúk talán
sosem fognak kardot, mégis részesei lehetnek annak a csodának, amit csak a mese
adhat.

INTERAKTÍV LOVAG- ÉS HERCEGN､KÉPZ､
KIÁLLÍTÁS SZEPEMBER 7-23. KÖZÖTT
Ismét nagyszerű kiállítással készül
a Fórum Bevásárlóközpont a gyermekeknek.
Az interaktív lovag- és hercegnőképző tárlat
során a lurkók nemcsak kívülállóként lehetnek részesei a kalandos, izgalmas és cseppet
sem hétköznapi történeteknek, hanem a már
jól megszokott módon bekapcsolódhatnak
interaktívan a tárlatba, amely ezúttal a mese
csodálatos világába kalauzol.
Így garantáljuk, hogy minden csöppség felejthetetlen élményekkel tér haza, hiszen bepillanthatnak
a hercegnők és a lovagok izgalmas életébe, s ami
a legjobb: ők maguk is lovaggá, illetve hercegnővé
válhatnak.
A mesék valódi kincseket rejtenek minden csöppség számára. Megismerhetik a jó és a rossz küzdelmét, s amíg hallgatnak egy-egy történetet, fejlődik
a személyiségük, a különleges cselekményekből
pedig tanulságokat vonhatnak le. A lurkók mindig
kérdeznek, hiszen rendkívül kíváncsiak, mi miért
történik. A Fórumban mindig kiemelt igyelmet
fordítunk arra, hogy egy-egy kiállítás ne csak statikusan mutassa meg a kicsiknek az éppen aktuális
témakört, hanem lehetőség szerint a gyerekek is be
tudjanak kapcsolódni, hogy mint leendő hercegnők és lovagok görgethessék tovább a mese varázslatos fonalát. A Fórumban kialakított interaktív tárlaton tehát a gyerekek nemcsak láthatnak egy-egy
mesebeli világot, hanem testközelből is megismerkedhetnek velük: a hercegnők és a hercegek, a lovagok birodalma nem egy távoli, elérhetetlen világ
többé, hanem egy olyan varázslatos közeg, amely
karnyújtásnyira van. Nincs más feladat tehát, mint
átlépni ennek a varázslatos határnak a küszöbét, és
maguk mögött hagyniuk a külvilágot.
A Fórumban a már jól megszokott és bevált módon különböző szigeteken elevenednek majd meg
ezek a mesebeli helyszínek. A kislányok örömére

kiállítjuk a hercegnő tornyát, amelyben akár arra is
lesz lehetőség, hogy a kicsik elsajátítsák a hercegnői
illemtant és egyéb szokásokat. Hogyan öltözködik
egy hercegnő? Milyen ruhába illik belebújnia? Hogyan hordja a haját? Milyen különleges fonatoktól
lesz díszes a frizurája? Ezen kérdésekre nemcsak
választ kaphatnak a kicsik, hanem maguk is hercegnővé válhatnak, amely minden kislány életében
varázslatos pillanat.
Ám aki azt hiszi, hogy csak szárazföldi installációkkal készülünk, nagyon téved. Kiállítunk ugyanis

egy tengeralattjárót is, amelynek ablakaiból a víz
alatti világ birodalma tárul a lurkók elé. A különleges tengeri élőlények és a gyönyörű kagylók a sellők
világába repítik a csöppségeket.
A mesékben a hercegnő általában bajba jut és
segítségre szorul. Éppen ezért ezt a cselekményt
sem hagyhattuk ki az interaktív mókából. Egy
szabaduló-szobát is kiállítunk, a feladat pedig
nem más, mint kiszabadítani a hercegnőt. A
kisiúk összeszedhetik minden bátorságukat,
hogy egy lovagi torna során diadalmaskodja-

nak a rossz felett. A tárlatról a hercegnők közlekedési eszköze, a hintó sem maradhat ki. Erre
az igazán gyönyörű eszközre fel is lehet majd
pattanni.
A mesék világa tehát közelebb van, mint gondolnánk. Nincs más hátra, mint hogy jöjjenek
el a Fórumba, és váljanak a részesévé ennek a
csodának! Mindenkit szeretettel várunk, és garantáljuk, hogy valamennyi gyermek jó kedvvel
és szép emlékkel a szívében tér haza a különleges élményeket követően.
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Boldog szülinapot Fórum
Debrecen Bevásárlóközpont!
Idén a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont immár 10. éve a régió legnagyobb divatközpontja, és nem utolsó sorban számtalan rendezvény helyszíne is.
A Fórum és a divat mára már elválaszthatatlanok egymástól, hiszen a legújabb trendek
mellett a legmodernebb irányzatok szintén
a kínálat sokszínűségét bizonyítják. Hazai és
nemzetközi világmárkák egyaránt megtalálhatóak a bevásárlóközpontban, ahol 2 szinten, 120
üzlettel, 800 parkolóval, kedvező parkolási díjakkal (szombaton 14 órától és vasárnap ingyenes), számos étteremmel, kávézóval, játszóházzal, valamint változatos programokkal várjuk a
kikapcsolódásra és tartalmas időtöltésre vágyó
látogatókat.
Szezonális és a nagyvilágban éppen aktuális
eseményeknek megfelelő rendezvényeinket
több ezren látogatják időről időre. Arra törekszünk, hogy mindenki jól érezze magát, és kellemes környezetben, élményekkel gazdagodva
térjen vissza legközelebb is. Minden hónapban
aktuális kiállítások, programok, kikapcsolódási
lehetőségek várják a vásárolni vágyókat, illetve
azokat, akik hasznosan szeretnék a pihenésüket
tölteni. Eseményeinkkel kicsiknek és nagyoknak egyaránt kedvezünk. Ahogy az édességimádóknak, a divatmániásoknak, a kalandoroknak, a túrázóknak, a főzés szerelmeseinek, a
sportolóknak és a táncolni vágyóknak is. Azoknak, akik a világűrbe vágynak vagy időutazást
tennének a múltba, azoknak, akik kis vagy épp
nagy lábon járnak, és a cipőimádók is megtalálják nálunk számításaikat. Egy szó, mint száz: itt
mindenki jól érezheti magát.
Ami idén még biztosan vár ránk: itt a beiskolázás, jönnek az őszi kuponnapok, a Glamourés Joy-napok, az őszi divatnapok üzleteink
legújabb kollekcióival és látványos show-val,
a Halloween Kiállítás, valamint az elmaradhatatlan karácsonyi kavalkád. És persze nem mehetünk el szó nélkül a születésnapunk mellett
sem: a jubilálás alkalmából egy fergeteges ünnepséggel készülünk, részletekről hamarosan
beszámolunk.
A Fórumba azonban az egyszerű hétköznapokon is érdemes ellátogatni. Ha nem kifejezetten
vásárlásra vágyik az ember, akkor is megfelelő
kikapcsolódás lehet bárki számára. A gyerekeket várják a különböző animátorokkal megrendezett gyermekprogramok és a játszóház.
Rengeteg étterem, cukrászda és fagyizó csábítja
széles kínálatával a vásárlásban megfáradt né-

zelődőket. Legyen szó elegáns üzleti ebédről,
romantikus vacsoráról vagy csak egy baráti öszszeülésről, a Fórum akkor is jó választás lehet.
És ha már a régió divatfellegváraként emlegetik a bevásárlóközpontot, illik néhány szót ejtenünk az idei őszi-téli trendekről is. Már minden
üzletünkben megtalálhatók a 2018/2019 őszitéli kapszulakollekciók legmenőbb darabjai. Az
egyik trend kétségkívül a tweed lesz, a hideg

hónapokban pedig ismét hódít majd a puhagyapjú.
Ilyen vidám, sokoldalú már rég volt az őszi
és téli női ruhadivat, mint amilyen most lesz.
Ápol és eltakar, a túlméretes ruhadarabokat
most legálisan hordhatja minden korosztály.
Testsúlytól függetlenül! Különösen a nadrágdivat lesz sokaknak újdonság, a kötött darabok anyaguknál fogva igazi kuriózumnak

számítanak. Eláruljuk azt is, mik lesznek idén
az őszi és a téli divat legjellemzőbb színei. Ezek
pedig a fekete és a fehér, valamint a kettő között
lévő szürke árnyalatok, de hódít majd a sötétkék is. Lapozzon tovább, hogy még több érdekességet megtudhasson az idei trendekről!
Tartson velünk továbbra is! Irány a Fórum
Debrecen Bevásárlóközpont!

Egyedi, játékos és innovatív: ez az ICE’N’GO!
a rágógumi, a vattacukor és a banán-split. Az
ICE’N’GO! a legjobb minőségű alapanyagokból
készül – bourbon vanília, belga csokoládé, gondosan kiválasztott kakaóbabok, lédús citrusfélék
gondoskodnak az egyedülálló ízek élményéről.

Az ICE’N’GO Kft. 2005-ben alakult annak érdekében, hogy az ICE’N’GO!
elnevezésű, szuper prémium jégkrémet
gyártsa és értékesítse Európában.
A cég egy cryogenic technológiát alkalmazó,
modern üzemet épített annak érdekében, hogy
ezzel az abszolút újdonságnak számító termékkel elhelyezkedjen a piacon. Az értékesítő hálózat
dinamikusan növekszik, jelenleg több mint 500
kereskedelmi egység működik szerte Európában.
Az ICE’N’GO! márkanevet 2006 márciusában
jegyezte be a Magyar Szabadalmi Hivatal, azóta
egész Európában védett.
Mit kell tudni az ICE’N’GO! jégkrémekről?
Az ICE’N’GO! magas minőségű jégkrém, amelynek népszerűsége egyre nő Európa országaiban.
Gömb formájának, színének, egyedi ízvilágának
és illatának köszönhetően mind a gyerekek, mind
a felnőttek körében igen közkedvelt. Újdonságával, játékos és innovatív jellegével azonnal meghódítja a vásárlókat.
Hogyan történik az értékesítés?
Az ICE’N’GO Kt. nagy hangsúlyt fektet az értékesítéssel kapcsolatos szolgáltatásra. Az értékesítő
személyzet kiválasztása és képzése kiemelt fontos-

ságú, hiszen a személyzet kommunikációjával és
attitűdjével pozitív és emlékezetes élménnyé kell,
hogy tegye a vásárlást.
Miből készülnek a jégkrémek?
A termékkel kapcsolatosan fontos kiemelni, hogy
előállításhoz kizárólag friss tejet, tejszínt, természetes színezékeket, gyümölcsleveket, gyümölcscukrot, szőlőcukrot, természetes aromákat és

kalciumot használnak fel – tartósítószerek hozzáadása nélkül. Az ICE’N’GO! egy olyan termék,
amely megjelenésével és színvonalánál fogva páratlan az európai gasztronómiai piacon.
Milyen ízekben lehet kapni az ICE’N’GO!-t?
A klasszikus ízek (csokoládé, eper, vanília, citrom-lime) mellett a gyermekek által igen kedvelt
különleges ízeket is kínál az ICE’N’GO!. Ezek
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Újra kuponnapok a Fórumban!
Csak úgy észrevétlenül suhant
el a nyár, és megkezdődött az ezerszínű
ősz. Sokan állunk most kétségbeesetten a gardrób előtt azon morfondírozva,
vajon mit vegyünk fel. Nem kell rögtön
pánikolni, hiszen SZEPTEMBER 6-9.

KÖZÖTT

ÚJRA

KUPONNAPOK,

ahol kedvünkre válogathatunk a számtalan stílus és ruhadarab között a Fórum Bevásárlóközpontban.
Még nem múlt el a nyári barnaság, a fejünk még
zsong a vízparti emlékektől, az időjárás azonban
már a zordabb arcát is megmutatja. Bizony egyre
több pulcsi, hosszú nadrág kerül elő a szekrény
mélyéről. Csakhogy tavaly óta változhatott az ízlésvilágunk, és persze a legújabb trendek is megjelentek már a boltok polcain. Nézegetjük a tavalyi
kollekciót: ez már nem tetszik, ez már kopott...
Ha Ön is ezekkel a problémákkal találja magát szemben, akkor ideje elindulni egy
bevásárlótúrára! Most az árak miatt sem kell
izgulnia, hiszen ismét eljött a kuponnapok ideje. Nem kell mást tennie, mint felvennie a legkényelmesebb cipőjét, és megtalálni az üzletek
legfrissebb, legtrendibb őszi kollekcióiban az
ízlésének megfelelő darabokat. Ne felejtse el
megkeresni hostesseinket, akik az infórmációs
pult előtt várják rengeteg kuponnal, amelyek kihagyhatatlan kedvezményekre jogosítanak!
Egy-egy ilyen bevásárlókörút előtt érdemes
listát is írni, melyek azok a dolgok, amiket feltétlenül be kell szerezni. Remek alkalom, hogy
pótoljuk az iskolakezdéshez szükséges dolgokat, például egy csodás iskolatáskával vagy
egy színes tolltartóval – ezekkel ugyanis öröm
az évkezdés. Cipőből ajánlatos többfélét venni, alkalmi, hétköznapi és sportos is legyen
a listán, hiszen most minden jobban megéri.
Gondolkozzon előre, szerezze be már most a
tél elengedhetetlen kellékeit – spóroljon a sapka, a kesztyű és a sál vásárlásán. Csempésszen
színeket a szürke hétköznapokba, próbáljon fel

ugyanabból a ruhából több színt, és válassza
az Önhöz legközelebb állót. Vagy vegye meg
mindet, hiszen a kedvezményes napok csak néhány napig tartanak! A lehetőségek tárháza végtelen, legyen szó az újra trendi leopárdmintáról
vagy a múltat idéző pöttyökről, a kuponnapok
tökéletes alkalmat jelentenek a ruhakollekció fel-

frissítésére. Játsszon a színekkel és a formákkal –
akár a kiegészítők terén is! Ne feledkezzen meg a
dekorkozmetikumokról sem, legyen a mottó ez:
új évszak, új illat. Arról nem is beszélve, hogy az
őszi sminkek eltérnek a nyáritól, ilyenkor előkerülnek a földszínek, a barna, az arany. Segíthet
a választásban a próbasmink, amire szintén van

lehetőség nálunk. Gondoljon féri családtagjaira
is, akiknek tökéletes ajándék lehet egy elegáns
nyakkendő vagy egy elektromos csodakütyü.
Várunk mindenkit szeretettel a Fórum Bevásárlóközpontban a kuponnapokon is! Kezdjük
együtt az őszt nagyszerű kedvezményekkel!
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SZÜLETÉSNAPI FORGATAG
A FÓRUMBAN

FŐDÍJ:
Citroën C3
Aircross SUV

A nyitás óta eltelt tíz esztendőben a Fórum számos olyan rendezvényt és akciót
mutatott be, melyeket a vásárlók mindig örömmel fogadtak. Fiatalok, idősek,
családok egyaránt szívesen térnek be a város szívében található
épületkomplexumba, mely folyamatosan pezsgő és mozgalmas programokat kínál.
Interaktív tárlatai mindig nagy népszerűségnek örvendenek.

NYERJEN HETI 1 MILLIÓ FORINTOT
VAGY EGY AUTÓT!
A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont szeptember elejétől egy tízhetes nyereményjátékot indít, hogy együtt ünnepelhessen a vásárlóival. A bőséges
nyereményözön és az attraktív fődíj mellett továbbra is izgalmas rendezvényekkel
és hatalmas akciókkal kedveskedik majd a vásárlóinak.
A nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik 10 ezer forint felett
vásárolnak – a vásárlást igazoló blokk ellenében valamennyi játékos
egy nyereményszelvényt kap az információs pultnál. Ezzel indulhatnak
a heti 1 millió forint értékű Fórum vásárlási utalványért, amit 9 héten
keresztül péntekenként sorsolunk ki. A 10. hét tétjét emeljük: az 1 millió
forint mellett kisorsolásra kerül a fődíj, amely egy álomautó, egy Citroen
C3 Aircross személygépkocsi lesz.

D
A kép illusztráció.
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A promóció első kilenc hetében tehát minden pénteken kisorsolunk
1 millió forint értékű Fórum vásárlási utalványt.
A nyertesek egy igazi shoppingnapot tölthetnek el a Fórumban,
ahol az érkezésük után stylistunk segíti majd őket a választásban,
hogy az élmény igazán exkluzív legyen.

www.forumdebrecen.hu
www.fo

Pudingosszilvás lepény

Hozzávalók:
A tésztához:
• 30 dkg liszt
• 7 dkg margarin
• 1/2 cs. sütőpor
• 5 dkg eritrit édesítő
• csipet só
• 1 db tojás
• kb. 1 dl tej

A tetejére:
• 1 kg szilva (magozva)
• 1 tk. fahéj
• 3 dkg darált dió
• 1 cs. vaníliás puding
• 2 dl tej
• 2 ek. margarin
• 8 dkg eritrit édesítő
• 1 tojás a kenésre

Elkészítés:

NYEREMÉNYJÁTÉK

Először a pudingot készítsük el. A pudingport főzzük
meg a tejjel és 2 ek. eritrittel, majd hűtsük le. Ha kellőképpen lehűlt, adjunk hozzá 2 ek. margarint, mixeljük
össze, majd tegyük félre. Keverjük össze a tésztához a
lisztet, csipetnyi sót, a sütőport és az édesítőt, majd adjuk hozzá a margarint, a tojást és a tejet. Gyúrjuk össze,
a 2/3-át tegyük egy piteformába. A kihűlt pudingot simítsuk rá a tetejére, a gerezdekre vágott szilvát osszuk
el rajta, majd szórjuk meg a darált dióval, amit előtte
elkevertünk 2 ek. eritrittel és az őrölt fahéjjal. A maradék tésztát tegyük rá rácsosan vagy mintázva, kenjük
le felvert tojással, és süssük előmelegített sütőben 200
Celsius-fokon kb. 20-25 percig. Por alapú édesítővel
meghintve tálalhatjuk.
Jó étvágyat hozzá!
Készítette: Vinczéné Kata

A május havi
nyereményjáték
nyertese
a képen jobb oldalon látható
Sándor Tiborné.
A Tally Weijl üzlet
képviseletében
a kép bal oldalán pedig
Sebők Adrienn.
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KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG NEKÜNK, MELY ÜZLET KIRAKATÁBAN HELYEZTÜK EL A KÉPEN LÁTHATÓ TÁBLÁT!
Egy kis séta a bevásárlóközpontban, és már küldhetik is be a megfejtést.

A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÖTT EGY SZERENCSÉS NYERTEST SORSOLUNK KI.
A játék 2018. szeptember 21-ig tart, addig küldhetik el válaszaikat az alábbi címre:
Fórum Debrecen Bevásárlóközpont 4029 Debrecen, Csapó utca 30.
Kérjük, a levelezőlapra írják rá telefonos elérhetőségüket is.

KIADJA:
ECE Projektmanagement Budapest Kt. Fórum Debrecen
Bevásárlóközpont Igazgatóság
4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-800
Kiadásárt felelős: Átányi Ajtony center-menedzser
Értékesítés: Lengyel-Nagy Annamária (06-52/598-805)
Tóth Andrea (52/598-807)
Szűcs-Tarcsa Anita
Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen Kt.
4029 Debrecen, Csapó utca 30 Tel.: +36 (52) 520-170
Ügyvezető: Papp Csilla
Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita,
Vass Kata
Nyomtatás: Russmedia Kt.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor

