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Dzień Kobiet w Arkadach Wrocławskich
8 marca
W Arkadach Wrocławskich moc atrakcji z okazji Dnia Kobiet. Konsultacje dietetyczne, porady
trenera personalnego oraz bezpłatny makijaż - to tylko niektóre z nich. Nie zabraknie też
specjalnych ofert promocyjnych w wybranych sklepach Centrum.

8 marca w Arkadach Wrocławskich dla wszystkich Pań czekają miłe niespodzianki. Od godz. 14:00 do
18:00 będzie można m.in. skorzystać z bezpłatnych porad trenera osobistego Fitness Academy oraz
wykonać pomiar składu masy ciała. Będzie także możliwość porozmawiania z dietetykiem oraz
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otrzymania voucherów na bezpłatne badania do przychodni Synexus i kuponów na depilację do Depil
Concept, zaś studenci z Uniwersytetu Medycznego będą uczyć samobadania piersi na specjalnych
fantomach. Pojawi się także salon Inglot, który poprowadzi konsultacje i porady wizażowe. Z kolei przy
specjalnym stoisku Douglasa wykonywane będą mini-makijaże, a w salonie Vision Express bezpłatne
badania komputerowe wzroku. Poza tym 8 marca wiele sklepów w Arkadach Wrocławskich
przygotowało dla swoich Klientek dodatkowe rabaty, które z pewnością będą miłym prezentem
w dniu ich święta. - Wszystkie Panie zapraszamy 8 marca do skorzystania z bezpłatnych porad
i konsultacji oraz ofert promocyjnych w naszych sklepach. W tym dniu niech Panie pomyślą także
o sobie, decydując się na odrobinę przyjemności w Arkadach Wrocławskich - mówi Dorota Żmiejko,
Manager ds. Marketingu Arkad Wrocławskich. Dodatkowo chętnym Paniom rozdawane będą
zaproszenia na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne w Dolnośląskim Centrum
Onkologii. Specjaliści z Centrum Edukacji i Biznesu ŻAK przeprowadzać będą także konsultacje z
zakresu doradztwa zawodowego.
Wszystkie porady oraz konsultacje udzielanie będą na poziomie 0 Centrum. Z kolei na poziomie -1
w salonie Vision Express prowadzone będą bezpłatne badania komputerowe wzroku.
Więcej informacji 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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