Informacja prasowa
Wrocław, 22 .03.2018 r.

„Polska mówi aaa” - bezpłatne przeglądy stomatologiczne
w Arkadach Wrocławskich
sobota, 24 marca
24 marca w Arkadach Wrocławskich przeprowadzane będą bezpłatne przeglądy stomatologiczne
z instruktarzem prawidłowego mycia zębów. Wszystko w ramach akcji „Polska mówi aaa”
nawiązującej do obchodzonego w marcu Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.

„Polska mówi aaa” - to kolejna akcja prozdrowotna organizowana w Arkadach Wrocławskich. Jej
głównym celem jest promocja zdrowia jamy ustnej, uświadomienie istoty regularnych wizyt
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u dentysty oraz pokazanie roli stomatologa jako lekarza pierwszego kontaktu. Uczestnicząc w akcji
będzie można zrobić przegląd stomatologiczny z oceną błony śluzowej jamy ustnej oraz nauczyć się
jak prawidłowo dbać o zęby. Najmłodsi zobaczą też jak wygląda pierwsza wizyta u stomatologa.
- Zapraszamy wszystkich do udziału w bezpłatnych badaniach w Arkadach Wrocławskich. Wiosna to
idealny moment, by zadbać o zdrowie i o swój uśmiech. Tym bardziej, że badania odbywają się
w miłej atmosferze, z dala od korytarzy gabinetów stomatologicznych - mówi Dorota Żmiejko,
Manager ds. Marketingu Arkad Wrocławskich.
Inicjatorem „Polska mówi aaa” jest Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Oddział Wrocław
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Akcja organizowana jest w ramach
Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (obchodzonego 20 marca). W Arkadach Wrocławskich
odbędzie się ona 24 marca na poziomie -1 Centrum od godz. 10:00 do 18:00.

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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