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Avon w Arkadach Wrocławskich - sukces na starcie
Dużym zainteresowaniem Klientek cieszy się nowy punkt konsultacyjno-kosmetyczny Avon
w Arkadach Wrocławskich. Jest to pierwszy tego typu salon Avon w Polsce. Lokal mieści się na
1 piętrze Centrum i zajmuje powierzchnię 63 mkw.

Punkt konsultacyjno-kosmetyczny Avon w Arkadach Wrocławskich to miejsce, w którym Klientki mogą
nie tylko zapoznać się z ofertą firmy, ale także wziąć udział w profesjonalnych warsztatach
upiększających. - Organizujemy bezpłatne pokazy makijażu, metamorfozy, a także malowanie ust
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i paznokci wraz z testowaniem naszych produktów - mówi Renata Kleban, Okręgowy Menedżer
Sprzedaży AVON. - Zapraszamy także do nas Panie, które chciałyby rozwijać się z Avon, ponieważ
jesteśmy firmą, która pragnie zaspokajać potrzeby kobiet w zakresie produktu, obsługi
i samorealizacji - dodaje. Avon w Polsce to kluczowy gracz na rynku kosmetycznym oraz
niekwestionowany lider sprzedaży bezpośredniej. Konkurencyjność firmy Avon wynika przede
wszystkim z unikatowego kanału dystrybucji oraz z dostosowanego do indywidualnych oczekiwań
podejścia w obsłudze Klientów.
- Niezmiernie cieszy nas fakt, że możemy współpracować z marką Avon. Zauważyliśmy, że unikalna
oferta nowego Najemcy trafiła zarówno w gust, jak i zapotrzebowanie naszych Klientek - mówi
Joanna Kozieł, Manager ds. Komercjalizacji, Arkady Wrocławskie SA.
Avon mieści się na 1 piętrze Arkad Wrocławskich i zajmuje powierzchnię 63 mkw.

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 Centrum 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.
Więcej informacji na http://www.arkadywroclawskie.pl.
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