Informacja prasowa
Wrocław, 18.01.2018 r.

Dzień Babci i Dziadka w Arkadach Wrocławskich, czyli dodatkowe
rabaty i bezpłatne badania w Centrum – 20 stycznia
Bezpłatne badania i konsultacje medyczne, metamorfozy makijażowe oraz dedykowane promocje
- to główne atrakcje Dnia Babci i Dziadka w Arkadach Wrocławskich. Akcja odbędzie się 20 stycznia
w godzinach od 10:00 do 16:00.

20 stycznia dla wszystkich Babć i Dziadków Arkady Wrocławskie przygotowały rozmaite atrakcje.
Jedną z nich są bezpłatne badania i konsultacje medyczne, w tym: pomiar ciśnienia tętniczego i cukru.
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Podczas eventu przedstawiciele Centrum Medycznego Synexus zaproszą wszystkich chętnych do
zapisów na bezpłatne badania poziomu lipidów, glukozy, kreatyniny, morfologię oraz PSA (Panowie)
oraz funkcji tarczycy (Panie), badania wykonywane będą w ich ośrodku. Pierwsze 100 osób będzie
mogło również skorzystać z darmowego badania gęstości kości. Będzie też okazja, by w Arkadach
Wrocławskich skonsultować się z farmaceutą oraz dokonać przeglądu swojej apteczki. Nie zabraknie
czegoś dla urody, czyli makijażowych metamorfoz, które przeprowadzą

specjaliści z perfumerii

Douglas. Uczestnicząc w nich będzie można wykonać bezpłatny makijaż, a także wziąć udział
w badaniu skóry pod kątem nawilżenia i elastyczności wraz z doborem odpowiedniego programu
pielęgnacyjnego. Z kolei trenerzy Fitness Academy udzielą fachowych porad dotyczących codziennych
ćwiczeń, wykonają też analizę składu ciała wagą Tanita. W salonie Vission Express na poziomie -1
Centrum będą wykonane bezpłatne komputerowe badania wzroku.
Kolejną atrakcją Dnia Babci i Dziadka będą specjalne promocje oferowane przez sklepy i lokale, m.in. :
Lulu Cafe, 77Sushi, Quiosque, Czas na Herbatę, Meta, Douglas, Wittchen, Boboq Fresh, Duka, OH
KINO, Folkstar, Penti oraz Vision Express. – Liczymy na to, że promocje z okazji Dnia Babci i Dziadka
oraz bezpłatne badania i konsultacje sprawą, że wiele dziadków wraz z wnukami spędzi czas w
naszym Centrum. Serdecznie zachęcamy, by w tym wyjątkowym dniu zadbać o swoje zdrowie, a także
skorzystać z dedykowanych promocji - mówi Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu Arkad
Wrocławskich.
W trakcie akcji przedstawiciele Centrum Nauki i Biznesu ŻAK będą informować o ofercie swojej szkoły
oraz zapraszać na warsztaty, a OH KINO rozda kupony na gratisową kawę do wykorzystania w dniach
20 i 21 stycznia w kawiarni OH KINO.
Promocje i rabaty z okazji Dnia Babci i Dziadka w Arkadach Wrocławskich: Lulu Cafe (-10% w dnia 2122 stycznia - za wyjątkiem alkoholi), 77Sushi (-10% na regularną ofertę z karty oraz kartę stałego
klienta - w dniach 19-21.01.), Czas na Herbatę (dedykowane opakowanie do zakupu każdej herbaty
z oferty - w dniach 21-22.01.), Meta (-30% na drugi, tańszy produkt w dniach 19-22.01.), Wittchen (do
-50% na galanterię oraz apaszki - oferta ważna do 28.01.), Quiosque (-15% na nieprzecenioną kolekcję
- 20.01.), Vision Express (-55% na soczewki z antyrefleksem - do 28.01.), Douglas (-20% na kosmetyki
do pielęgnacji twarzy przy założeniu karty Douglas, przy zakupach powyżej 229 zł - do dnia 22.01.
Także -20% na wybrane marki pielęgnacyjne - w dniach 20-21.01), Duka (-20% na wszystkie kubki i
filiżanki - dnia 20.01.), Folkstar (-20% - w dniach 19-21.01.), Boboq Fresh (- 30% na wybrane produkty
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- do dnia 21.01.), Penti (-20% na ciepłe rajstopy – w dniach 19-20.01; także promocja „2+1 gratis” na
wybrany asortyment - do 31.01.).
Dzień Babci i Dziadka w Arkadach Wrocławskich odbędzie się 20 stycznia w godzinach od 10:00 do
16:00 na parterze Centrum. Więcej informacji dostępnych jest na www.arkadywroclawskie.pl .

Kontakt dla mediów:
Monika Dubec, tel. 728 877 055, e-mail: monika@brandera.pl
Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA, tel. 71 79 77 603,
e-mail: dorota.zmiejko@lcc.pl
O CH Arkady Wrocławskie:
CH Arkady Wrocławskie zlokalizowane jest w ścisłym centrum Wrocławia. Na 3 poziomach galerii znajduje się
110 sklepów i punktów usługowych. Do dyspozycji klientów przygotowanych jest 1 100 miejsc parkingowych.
W Centrum znajduje się też nowoczesne centrum rekreacyjne „Fitness Academy”, supermarket Piotr i Paweł oraz
pierwsze we Wrocławiu OH KINO będące połączeniem najlepszych cech multipleksu z charakterystycznymi
elementami dawnej kinematografii. Największą atrakcją Centrum jest ogromne akwarium z rekinem
i egzotycznymi rybami: 12 metrów wysokości, 8,5 metra długości, 3.5 metra szerokości oraz waga 200 ton - oto
dane akwarium.
Więcej informacji na http://www.arkadywroclawskie.pl.
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