
1.ROČNÍK SLAVNOSTI ZNAČKY MORELO 2018

1. CELEBRATION BRAND MORELO 2018

Dnes se můžete těšit: 

Today you can look forward to:

prohlídka obytných vozů Morelo – VÝSTAVNÍ CENY 

show luxary motorhomes of Morelo - EXHIBITION PRICES

celý den i noc prodej kempingového příslušenství se slevou  20% 

all day and night sale of campsite accessories with discount 20% 

prezentace sportovních aut od společností Advantage cars

presentation of sports cars by company Advantage cars

prezentace osobních aut BMW - Mini Cooper a BMW motorek od společnosti 
BMW Invelt, zkušební jízdy novinky od společnosti BMW - elektro skútru

presentation of cars by BMW – Mini Cooper and BMW motorbikes, test drive 
news from company BMW - an electric scooter

thajské masáže Tawan, které vás příjemně uvolní 

thai massage by company Tawan to your relax

prezentace reklamních houbiček a molitanových hraček firmy Osmost

presentation of advertising sponges and foam toys by company Osmost

prezentace mobilní projekce vhodná pro vaše cestování od firmy Audiopro

presentation of mobile projection suitable for your travel by company 
Audiopro 

17:00 – 18:30 vystoupení kapely The Basketles – revival band The Beatles

17:00 – 18:30 band The Basketles – revival band The Beatles



Nadace Jakuba Voráčka - podpoříte ji zakoupením losů v zábavné hře „štěstíčko“ nebo 
zakoupením předmětů s logem Kluka Puka

Jakub Voráček Foundation – you can support purchase of the funny lottery „play 
Lucky“ or purchase of items with the Kluk Puk logo

prezentace luxusních šperků a hodinek od společnosti BENY … 15% sleva z každé 
objednávky

presentation of luxury jewelery and watches by company BENY  - today 15% 
discount on each order

pro děti máme připravené: stolní fotbálek, basketball, malování křídami na beton,  
herní koutek , autogramiáda s Gabrielou Hecl, plyšová pohádková postavička Hello 
Kitty a maskot Nadace Jakuba Voráčka - Kluk Puk

for children we have prepare: table football, play games, basketball, concrete 
chalk painting, Gabriella Hecl signing, mascot Hello Kitty and mascot Kluk Puk

           

          Občerstvení: 

degustace francouzských vín s Mirkem Kredvíkem – Dobrá vína … 10% sleva na 
každou objednávku

…. opekáné selátko, čepované pivo a další občerstvení najdete po pravé straně u 
vstupu do showroomu

Refreshment:

tasting French wines with Mirek Kredvík by company Dobrá vína – today 10% 
discount on each order

      …  baking pig, beer and other refreshments can be found on the right side of the
entrance to the showroom

                                        Celou akci moderuje Gabriela Heclová.

                                                    The whole event moderates Gabriela Heclová.

  

                  Přejeme Vám příjemnou zábavu,

    We wish nice fun,

           Tým MORELO.CZ  ve spolupráci s  Oberbank AG filiálka KLADNO

 Team MORELO.CZ in cooperation with Oberbank AG Kladno


