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Marcowa promocja paragonowa w Arkadach Wrocławskich

Bony na zakupy do supermarketu Piotr i Paweł lub salonu DUKA za paragony. Startuje marcowa

promocja paragonowa dla Klientów Arkad Wrocławskich.

W  marcu  Arkady  Wrocławskie  dla  swoich  Klientów  przygotowały  nową  promocję  paragonową,

w której do zdobycia są bony o wartości 50 złotych na zakupy w supermarkecie Piotr i  Paweł lub

salonie  DUKA.  By  je  otrzymać wystarczy  od 1 do 31 marca 2018 r.  zrobić  w Centrum zakupy za

minimum  350 złotych, a  paragony okazać w Punkcie Obsługi Klienta, gdzie wydawane są upominki.

Arkady Wrocławskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 2-4; 53-333 Wrocław;
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Liczba bonów jest ograniczona i wynosi 300 sztuk. -  Nasze promocje paragonowe cieszą się dużym

zainteresowaniem.  Wierzymy,  że  i  tym  razem będzie  podobnie.  Tym bardziej,  że  zbliża  się  okres

przedświąteczny,  w którym dodatkowa kwota na zakupy z  pewnością  będzie  miłym upominkiem.

Warto pamiętać jednak, że liczba bonów jest ograniczona, a promocja trwa tylko do momentu ich

wyczerpania. Nie należy zatem czekać do ostatniego momentu, aby odebrać upominkowy bon - mówi

Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu Arkad Wrocławskich.  

Bon o wartości 50 złotych należy wykorzystać do 31 marca br. wyłącznie w jednym, wybranym przez

uczestnika promocji  sklepie,  tzn.  w supermarkecie Piotr i  Paweł lub w salonie DUKA w Arkadach

Wrocławskich.  Szczegółowy  Regulamin  dostępny  jest  w  Punkcie  Obsługi  Klienta  oraz  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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