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MB Panónska v spolupráci s Ponteo Activity Park Rusovce  
si vás dovoľujú srdečne pozvať na 

Raňajky s hviezdou
V sobotu 20. júna 2020 od 10.00 – 17.00 hod. spolu strávime príjemné chvíle  
v priestoroch hotela Ponteo Activity Park na Starorímskej 1A v Bratislave, Rusovce.

Pripravili sme pre vás predstavenie nových modelov Mercedes-Benz GLA, GLB, 
GLE kupé a vozidiel EQC a EQ Power (nabíjateľné hybridy).

Okrem toho na vás čaká kútik She’s Mercedes, v ktorom sa budete môcť poradiť  
s odborníkmi na zdravie, krásu, kondíciu a vitalitu. Nezabudli sme ani na aktivity  
a súťaže pre vaše deti. Tie sa budú môcť zabaviť aj pri netradičnom maľovaní na auto.

Na akciu prebieha dobrovoľná registrácia, pri ktorej chceme prispôsobiť naše 
služby vašim požiadavkám.



•  Predstavenie nových modelov Mercedes-Benz GLA, GLB, GLE kupé a EQC a EQ Power (nabíjateľné hybridy)
•  Predstavenie nového modelu Mercedes-Benz GLE kupé upravený spoločnosťou BRABUS
•  She’s Mercedes – zaujímavé rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Peter Sýkora vám poradí ako sa starať o svoje 

vlasy, Mirka z kozmetického salónu vám predstaví najnovšie kozmetické trendy a vizážistka Lucia Sládečková 
známa ako Lucid Style vás naučí dokonalé nahé líčenie. Môžete sa tešiť aj na prezentáciu oblečenia Under 
Armour a správnu techniku behu vám ukáže fitnes tréner Ján Kovačič

• Prezentácia služby Mercedes me connect, ktorá vás spojí s vašim vozidlom 
• Výnimočné produkty spoločnosti WERBEA
• Hey.Mate – Váš digitálny partner
• Ochutnávka kávy Nespresso
• Mercedes-Benz Financial Services
• Športové oblečenie Under Armour
• Špecialista na privátne investovanie Across Private Investments 
•  Prezentácia hotela Salamandra resort v srdci Štiavnických vrchov a najvyššie položeného hotela na Slovensku 

Sliezsky Dom
• Pitný režim zabezpečuje voda Lucka
• Aktivity pre vaše deti, maľovanie na auto, nafukovací hrad a atletické sútaže
• Floristika – vyrábanie kvetinových dekorácii
• Tradičné občerstvenie z kuchyne Pontea a zároveň aj netradičné streetfood trucks

Tešíme sa na vás!
MB Panónska Team

Na čo sa môžete tešiť:
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