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LH Market w Arkadach Wrocławskich teraz na dwóch piętrach
Salon LH Market dwukrotnie zwiększył powierzchnię w Arkadach Wrocławskich poszerzając
również oferowany asortyment. Sklep znajduje się na dwóch poziomach Centrum zajmując prawie
2000 mkw.

Sklep LH Market funkcjonuje w Arkadach Wrocławskich od sierpnia ubiegłego roku i już od początku
swojej działalności cieszy się dużym zainteresowaniem Klientów. Zwiększenie powierzchni Salonu
umożliwiło wzbogacenie oferty modowej oraz podniesienie komfortu kupujących. Klienci mogą
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obecnie wygodniej robić zakupy tym bardziej że z jednego piętra sklepu na drugie można szybko
i komfortowo przemieścić się schodami ruchomymi lub windą.
- Nasi Klienci mają obecnie do dyspozycji dwa piętra, na których oferujemy jeszcze bogatszy
asortyment, mocno rozbudowując dział dziecięcy. Wierzymy, że te zmiany sprawią, że Wrocławianie
jeszcze chętniej będą robili u nas zakupy - mówi Jolanta Szanajca z LH Market w Arkadach
Wrocławskich.
Sklep LH Market oferuje modę damską, męską i dziecięcą w bardzo atrakcyjnych cenach. Można tam
kupić także stylową bieliznę, kosmetyki, artykuły wyposażenia wnętrz, jak i akcesoria dla zwierząt.
- Ze względu na rozwój marki i potrzeby naszych klientów Salon LH Market przeszedł metamorfozę.
Powiększenie Sklepu umożliwiło wzbogacenie oferty która zapewne spotka uznanie wielu Klientów
naszego Centrum – mówi Joanna Kozieł, Manager ds. Komercjalizacji Arkad Wrocławskich. Sklep LH
Market w Arkadach Wrocławskich na parterze i 1 piętrze Centrum zajmując powierzchnie 2000 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.

Arkady Wrocławskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 2-4; 53-333 Wrocław;
tel. + 48 71 776-11-11, fax. +48 71 779-77-604, e-mail: biuro@arkadywroclawskie.pl
Wysokość kapitału zakładowego: 113.700.000,00 zł; opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000130042;
NIP: PL8971676684; REGON: 932831001
www.arkadywroclawskie.pl

