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Mango w Arkadach Wrocławskich

W Arkadach Wrocławskich TOP SHOP zmienił nazwę na Mango, przedłużając jednocześnie umowę

najmu. Sklep z szerokim asortymentem wyposażenia wnętrza oraz domowymi akcesoriami mieści

się na poziomie -1 Centrum i zajmuje powierzchnię 161 mkw.

TOP SHOP zmienił  nazwę na Mango i  przedłużył  umowę najmu w Arkadach Wrocławskich.  Sklep

oferuje  szeroki  asortyment  produktów  wyposażenia  wnętrza,  ogrodu,  a  także  akcesoria  dla

majsterkowiczów i osób prowadzących sportowy tryb życia, które nie są dostępne w innych sklepach.

Większość  z  nich reklamowana jest  w TV.  - Oferowane przez  nas  produkty  to  najwyższej  jakości

asortyment  dla  całej  rodziny,  które  można  kojarzyć  z  telewizji.  Cechują  się  funkcjonalnością

i trwałością - znajdziecie Państwo produkty sypialniane, kuchenne, do domowych porządków, ale też
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ćwiczeń - mówi  Magdalena  Malczyk  ze  sklepu  Mango  w  Arkadach  Wrocławskich.  Przykładowo

produkty  marki  Dormeo  zapewniają  lepszą  jakość  snu  i  wypoczynku  oferując  najwyższej  jakości

materace,  poduszki,  pościele.  Wszystkie  wykonane z  nowoczesnych materiałów.  Z  kolei  wartością

marki Delimano jest ekologiczny i zdrowy styl życia, jaki niesie za sobą kuchnia naturalna i organiczna.

Zestawy  naczyń,  robotów  kuchennych  czy  innych  wielofunkcyjnych  akcesoriów  sprawiają,  że

gotowanie to czysta przyjemność. -  Mango to już kolejny Najemca w Arkadach Wrocławskich, który

w ostatnim czasie przedłużył umowę najmu i to w odświeżonej odsłonie. Jesteśmy przekonani, że nasi

Klienci szybko przyzwyczają się do nowej nazwy sklepu i jeszcze chętniej będą robić w nim zakupy  -

mówi Katarzyna Dudek z działu komercjalizacji Arkad Wrocławskich.

Marka Mango obecna jest na polskim rynku od 1989 r. W Arkadach Wrocławskich sklep mieści się na

poziomie -1 i zajmuje powierzchnię 161 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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